
DarkWeb.hu Adatvédelmi irányelvek.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza hogy azok a személyes adatok 
amiket a DarkWeb.hu (továbbiakban Üzemeltető) begyűjt, hogyan vannak 
kezelve és használva.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik minden szolgáltatásra, melyet az 
Üzemeltető a rendelkezésére bocsájt. Az ettől eltérő rendelkezés hiányában, 
kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat szabályozza az Ön személyes 
adatainak felhasználását az Üzemeltető és partnerei részéről.

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit a https://support.darkweb.hu 
weboldalon bármikor felteheti. Valamint kérheti az Üzemeltető részéről Önről 
elmentett adatokat, illetve azok változtatását vagy törlését.

Alapesetben személyes adatok megadása nélkül igénybe veheti 
szolgáltatásainknak egy részét. Mindig az Ön szabad döntésén múlik, hogy meg 
kívánja-e osztani velünk személyes adatait.
Amennyiben Ön regisztrálna egy szolgáltatásunkra, akkor meg kell adnia 
személyes adatait. Ide tartozik az Ön neve, E-Mail-címe, valamint születési 
ideje, melyeket az Üzemeltető egyes esetekben kérhet Öntől.
Felhívjuk figyelmét, hogy az IP-címet, a böngésző típusát és a hozzáférés 
időadatait számítógépe automatikusan továbbítja hozzánk, ezen 
adatokat szerverünkön tároljuk.
Az adatokat azon túl, hogy szolgáltatásaink illetéktelen igénybevételének 
lenyomozása céljára használjuk, kizárólag statisztikai és teljesítménynövelési 
célokra használjuk fel.
A szolgáltatásaink használatához, számos más vállalkozáshoz hasonlóan ún. 
sütiket („cookie”) használunk. Ezek a fájlok automatikusan törlődnek 
számítógépének merevlemezéről, miután befejezte látogatását 
weboldalainkon.
Úgy is beállíthatja böngészőjét, hogy a sütiket ne fogadja. Ilyenkor 
szolgáltatások limitáltan mértékben vehetők igénybe.
Személyes adatait – amennyiben a törvényi előírások máshogy nem 
rendelkeznek – kizárólag az Ön hozzájárulásával vesszük, dolgozzuk és 
használjuk fel.

Személyes adatainak felhasználására azért van szükségünk, hogy 
szolgáltatásainkat az igényeknek megfelelően tudjuk alakítani és folyamatosan 
fejleszteni. Így adatait pl. arra használjuk, hogy Önt rendszeresen informáljuk 
termékeinkről, szolgáltatásainkról, melyek felkelthetik érdeklődését.
Ennek megtiltására bármikor van lehetősége a https://support.darkweb.hu 
oldalon.
Továbbá adatait arra használjuk fel, hogy megelőzzük a szolgáltatásainkkal való 
visszaéléseket és az azokhoz történő illetéktelen hozzáférést.
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Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik személyeknek. Az üzemeltető 
az Ön személyes adatait kizárólag Különböző fizetést lebonyolító partnerekkel 
(például hitelkártyacégek, bankok, PayPal, mobilszolgáltatók, behajtóintézetek 
stb.), statisztikák készítésével foglalkozó vállalkozásokkal osztjuk meg.
Ezen szolgáltatók csak olyan mértékben férnek hozzá adataikhoz, amennyire 
az feladataik teljesítéséhez szükséges. 
Továbbá ezen szolgáltatók kötelezik magukat, az Ön személyes adatait a jelen 
adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, valamint a mérvadó 
adatvédelmi törvények értelmében kezelik.
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