A Fon Adatvédelmi nyilatkozata
az utolsó verzió Dátuma 2013 február
1. Regisztrációs adatok
Ha Ön regisztrál a Fon Service-re, adatokat gyűjthetünk, kérjük Öntől pl. a
felhasználónevét, jelszavát, e-mail címét, születési dátumát, nemét, irányítószámát,
országát. Olyan adatokat is gyűjthetünk, amelyeket önkéntesen adhat hozzá a
profiljához, mint például a mobil telefonszámát és a mobil szolgáltatóját.
2. Az Ön adatainak tárolása
A Fon Wireless Ltd az Ön által megadott adatok adatkezelője, és teljes mértékben
megfelel a személyes jellegű adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak,
és a vállalkozási tevékenységre jellemző titoktartási kötelezettségvállalásoknak.
Továbbá a Fon megfelel az Egyesül Királyság 1998-as adatvédelmi törvényének, az azt
kiegészítő szabályozásnak és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak.
Az Ön összes Fon által megkapott és tárolt személyes adatát, egy "Ügyfél fájl" nevű
fájlban kell tartania. A fájlt az Információbiztosi Hivatalnál a Z9433580 regisztrációs
számon regisztrálják. Az angliai cégbejegyzési törvények szerint a 25 Farringdon
Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom székhellyel rendelkező, és a 5.661.131
szám alatt Anglia és Wales Cégbíróságánál regisztrált vállalat egyedül felelős a fájlért.
Az adatfájl megfelelő, helyes, és nem terjed túl a Fon által nyújtott szolgáltatások
terjedelmén,
szándékain
és
céljain.
3. Hogyan használja, osztja meg a Fon a Fon által gyűjtött információkat
Ezen fájlt a Fon-nál azzal a szándékkal hozták létre, hogy jobban szolgálják a
felhasználókat, valamint kapcsolatot tartsanak velük. A Fon kereskedelmi információ
küldésére is használhatja az adatokat, valamint bármely más olyan célra, amelyről Fon
úgy tartja, hogy az a felhasználók érdeke, ahogy itt kifejtésre kerül.
Az általunk gyűjtött információkat, beleértve az Ön személyes adatait, csak a fent
említett célokra oszthatjuk meg, vagy használhatjuk fel, azért, hogy:
(i)

az Önnek nyújtandó Fon szolgáltatást biztosítsuk, személyesebbé tegyük és
ügyfélélményét fokozzuk, biztosítsuk a szolgáltatás és a Fon Service keretében
rendelkezésre bocsátott termékek és szolgáltatások műszaki üzemelését, új

termékek és szolgáltatások kifejlesztését, és az Ön Fon Szolgáltatás
használatának elemzését.
(ii)

Ön egyetért és elfogadja, hogy az Ön által megadott adatokat Fon megoszthatja
i. a Fon Csoport leány- és tagvállalatai között.
ii. A Fon Partnerek felé abban az országban, ahol a Fon Spot
található, amelyek a Fon által lehetővé tett internet-hozzáférési
szolgáltatásokat létesítik; a Fon Partnereket a Fon honlapján teszik
közzé.

(iii)

jogi eljárás (pl. bírósági végzés vagy hatóság kérésére) keretében történő
megkeresésre válaszképpen, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy szükség van rá;
a kötelezően alkalmazandó jog betartása érdekében; bármely személy
biztonságának védelme érdekében, és hogy a csalást, a biztonsági vagy
műszaki problémák kezelése érdekében..

A személyes adatok kezelése és kereskedelmi kommunikációs célokra felhasználása
megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

4. Fizetési adatok
Ha Ön egy Fon Pass-t vásárol illetve Fon Service révén egyéb vásárlásokat eszközöl, a
hitelkártyájának, SMS vagy PayPal információi és egyéb pénzügyi adatai amelyre a
befizetés feldolgozásához van szükségünk, gyűjtésre és tárolásra kerülnek a harmadik
fél fizetést feldolgozó eszköze által, és mi néhány korlátozott információt, mint például
a postai irányítószám és a Fon Service-szel kapcsolatos tranzakciós előzmények
részleteit is gyűjthetjük. Ezek a harmadik felek általában bizonyos korlátozott
mennyiségű Önre, és a kártyája típusára, a lejárati dátumra és az utolsó négy
számjegyre vonatkozó információt adnak meg felénk. Az Ön adatainak a számlázási
szolgáltatónk általi használata a saját adatvédelmi irányelvei alapján történik.
5. A Fon Spot-ok helyszín adatainak közzététele
Amíg a Megállapodás érvényben van, Fon közzéteszi minden Fon Spot esetén a Fon
Spot helyére és címére vonatkozó információkat. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a
többi Fon felhasználó is elérhesse a Fon hálózatot.
Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy Fonnak szükséges az Ön hozzáférési pontjának
címét megosztani azért, hogy a többi Foneros tag azt meg tudja találni. Ön az
ügyfélszolgálati támogató szolgálatunkon keresztül tudja felvenni velünk a
kapcsolatot, ha a helyszínre vonatkozó adatokat kevésbé konkrét formára kívánja
átszerkeszteni - például eltávolíthatja egy címből a lakás vagy lakosztály számát, vagy

a házszámot tartományban (8-14 Main Street) adhatja meg, mintsem a pontos
házszámot, és így homályosabbá teheti a földrajzi helymeghatározási adatokat.
Ezek a nehezen behatárolható címek, a közeli hozzáférési pontokat jelölő Fon
térképek és könyvtárak formájában lesznek láthatóak. Mi nem fogjuk nyilvánosan
társítani az Ön nevét a címével és a hozzáférési ponttal, és nem fogjuk a nevét vagy
részletesebb címét harmadik felek számára elérhetővé tenni. Nem tudjuk viszont
garantálni, hogy harmadik felek nem tudják visszakövetkeztetni az Ön pontos címét.

6. „Világszerte elérhető Fon Spotok” hozzáférése és biztonsága
Felismerve az internet globális jellegét, Ön vállalja, hogy betartja az online
magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó összes helyi szabályokat. A Fon
Spotok a különböző országokban eltérő helyi törvények alá eshetnek, és szükségünk
lehet az adatoknak ezen törvények betartása miatti tárolására.
Ön különösen elfogadja, hogy betartja az exportált műszaki adatok átvitelére
vonatkozó, a saját hazájában, az országban, ahol lakik, vagy bármely országban, ahol a
szolgáltatások igénybevételekor tartózkodik, érvényben levő hatályos törvényeket. A
harmadik országok és az ott alkalmazandó jog nem feltétlenül biztosítják megfelelő
szintű védelmet.
Minden egyes Fon Spoton keresztüli hozzáférést, az adatokat és a hozzáféréshez
kapcsolódó információkat azon ország törvényei szabályozzák, ahol a Fon Spot
található.
Fon alkalmazza a megkívánt biztonsági szint fenntartásához szükséges műszaki
intézkedéseket, a feldolgozott személyes adatok természete szerint és azok
feldolgozása körülményeinek megfelelően, azzal a céllal, hogy elkerüljék (a lehetséges
mértékig, és mindig a legújabb technológia felhasználásával) azok megváltoztatását,
elvesztését, feldolgozását vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést.
7. Harmadik fél weboldalainak elérése
Az Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak bármely más vállalatra vagy más cég
honlapjaira vagy szolgáltatásaira még akkor sem, ha ezeket a Fon Spot-on keresztül
érte el.
Ha Ön a személyes adatait más cégeknek rendelkezésére bocsájtja, az adatait azok
adatvédelmi gyakorlata szerint fogják kezelni.

Ön tudomásul veszi, hogy bármely Fon Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja,
hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és hogy Fon nem vállal
semmilyen felelősséget Ön vagy bármely más személy felé, semmilyen
harmadik fél által nyújtott szolgáltatásért azok tartalma, szolgáltatása vagy
terméke vonatkozásában, amelyek az Ön számára sértőnek, illetlennek vagy
kifogásolhatónak minősülhetnek, amely tartalom megjelenhet kifejezett vagy nem
egyértelmű nyelvi formában, és hogy egy keresés eredménye vagy egy adott URL
megadása lehet, hogy automatikusan és akaratlanul létrehozhat kifogásolható
anyagokra mutató linkeket vagy utalásokat.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Fon nem felelős az ilyen harmadik féltől
származó anyag, vagy internetes oldalak tartalma, pontossága, teljessége,
időszerűsége, érvényessége, a szerzői jogok betartása, a jogszerűsége, a tisztessége,
minősége, vagy egyéb szempontja szerinti elbírálásáért és értékeléséért.
Ezen kívül, harmadik fél szolgáltatásai és harmadik féltől származó anyagok, amelyek
a szoftveren megjelennek, vagy azokra onnan link mutat, nem érhetők el minden
nyelven illetve minden országban. Fon nem állítja, hogy ezek a szolgáltatások és
anyagok megfelelőek és igénybevételre elérhetőek bármely helyszínen.
Amennyiben Ön e szolgáltatások vagy anyagok igénybevétele mellett dönt, akkor ezt
csak a saját kezdeményezésére teszi, és köteles betartani az összes vonatkozó
törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan a hatályos helyi jogszabályokat.
Fon, és engedélyesei illetve Partnerei fenntartják a jogot arra, hogy előzetes értesítés
nélkül bármikor megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy letiltsák az összes
Fon szolgáltatáshoz való hozzáférést.
A Fon semmilyen esetben sem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatások eltávolítása
vagy az azokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése esetére.
Ez a kikötés jelen Megállapodás bármely felmondása esetén továbbél.
8. Az Ön adataival kapcsolatos jogok
Ön gyakorolhatja az Ön által megadott adatokkal kapcsolatos hozzáférési, módosítási,
törlési és vitatási jogait. Amennyiben e tekintetben értesíteni kíván minket, küldje el
nekünk írásbeli kérelmét e-mailben erre a címre: privacy@Fon.com. Ne felejtse el
egyértelműen megjelölni, hogy mely jogával kíván élni.
Fon célja, hogy a legjobb képessége szerint tiszteletben tartsa az Ön személyes adatait.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@Fon.com címen ezen Irányelvek
javítását célzó javaslataival.

