A Balker Industries Ltd üzemelteti a https://balkercraft.eu weboldalt.
Ez az oldal tájékoztatja Önt a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére
vonatkozó irányelveinkről, amikor Ön a szolgáltatásunkat használja.
Az Ön adatait nem használjuk fel és nem osztjuk meg senkivel, kivéve a jelen Adatvédelmi
szabályzatban leírtak szerint.
Személyes adatait a szolgáltatás nyújtására és fejlesztésére használjuk. A szolgáltatás használatával
Ön beleegyezik az információknak a jelen szabályzatnak megfelelő gyűjtésébe és felhasználásába.
Hacsak a jelen Adatvédelmi szabályzat másként nem határozza meg, a jelen Adatvédelmi
szabályzatban használt kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az Általános Szerződési
Feltételeinkben.

Információgyűjtés és felhasználás
szolgáltatásunk használata során megkérhetjük Önt, hogy adjon meg bizonyos személyazonosításra
alkalmas információkat, amelyek felhasználhatók az Önnel való kapcsolatfelvételre vagy azonosításra.
A személyazonosításra alkalmas információk közé tartozhatnak többek között az Ön e-mail címe,
neve, telefonszáma, postai címe, egyéb információi ("Személyes adatok").

Naplóadatok
Gyűjthetünk olyan információkat is, amelyeket az Ön böngészője küld, amikor Ön meglátogatja a
szolgáltatásunkat, vagy amikor mobileszközzel vagy mobileszközön keresztül lép be a szolgáltatásba.
Ezek a naplóadatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint például az Ön számítógépének
Internet Protocol ("IP") címe, a böngésző típusa, a böngésző verziója, a szolgáltatásunk Ön által
meglátogatott oldalai, a látogatás időpontja és dátuma, az adott oldalakon eltöltött idő és egyéb
statisztikák.
Amikor Ön mobileszközzel vagy mobileszközön keresztül lép be a szolgáltatásba, ezek a naplóadatok
olyan információkat tartalmazhatnak, mint az Ön által használt mobileszköz típusa, a mobileszköz
egyedi azonosítója, a mobileszköz IP-címe, a mobil operációs rendszere, az Ön által használt mobil
internetböngésző típusa és egyéb statisztikák.
Ezen túlmenően harmadik fél szolgáltatásait, például a Google Analytics-et is használhatjuk, amelyek
összegyűjtik, nyomon követik és elemzik az ilyen típusú információkat, hogy növeljék a
szolgáltatásunk funkcionalitását. Ezek a harmadik fél szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvekkel
rendelkeznek az ilyen információk felhasználásának módjáról.

Játékszerver-naplók
Gyűjthetünk olyan információkat is, amelyeket a játékkliens küld, amikor Ön meglátogatja a
szolgáltatásunkat, vagy amikor mobileszközzel vagy mobileszközön keresztül lép be a szolgáltatásba.
Ezek a naplóadatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint a számítógép Internet Protocol ("IP")
címe, a játék verziója, az egyedi felhasználói azonosító ("UUID") és egyéb játékstatisztikák. Ezt azért

tesszük, hogy segítsük a szolgáltatás fejlesztését, és hasznos játékstatisztikákat jelenítsünk meg a
felhasználó számára. Ezt a gyűjtést bármikor letilthatja a profilbeállításokon keresztül. Ne feledje,
hogy mivel a szolgáltatás működése ezen adatokra támaszkodik, csak akkor tudja használni a
szolgáltatást, ha beleegyezik ebbe az adatgyűjtésbe.

Helyadatok
Az Ön tartózkodási helyére vonatkozó információkat felhasználhatjuk és tárolhatjuk, ha Ön erre
engedélyt ad. Ezeket az információkat a szolgáltatásunk funkcióinak biztosításához, a szolgáltatásunk
fejlesztéséhez és testre szabásához használjuk. Ön bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a
helymeghatározási szolgáltatásokat, amikor a szolgáltatásunkat használja, a mobileszközének
beállításain keresztül.

Sütik
A sütik kis mennyiségű adatot tartalmazó fájlok, amelyek tartalmazhatnak névtelen egyedi
azonosítót. A cookie-kat egy weboldal küldi el az Ön böngészőjének, és az Ön számítógépének
merevlemezén tárolódnak.
A "sütiket" információgyűjtésre használjuk. Ön utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes
cookie-t, vagy jelezze, ha cookie-t küldünk. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat,
hogy nem tudja használni a szolgáltatásunk egyes részeit.

DoubleClick cookie
A Google, mint harmadik fél szállító, cookie-kat használ a szolgáltatásunkon történő hirdetések
megjelenítéséhez. A DoubleClick cookie használata lehetővé teszi a Google és partnerei számára,
hogy hirdetéseket jelenítsenek meg felhasználóinknak a szolgáltatásunkban vagy az interneten
található más weboldalakon tett látogatásaik alapján.
A DoubleClick cookie érdeklődésen alapuló hirdetésekhez történő használatát a Google Hirdetések
beállításai weboldalon keresztül tilthatja le: http://www.google.com/ads/preferences/.

Szolgáltatók
Harmadik fél vállalatokat és magánszemélyeket alkalmazhatunk szolgáltatásunk megkönnyítésére, a
szolgáltatásnak a nevünkben történő nyújtására, a szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások
elvégzésére vagy a szolgáltatás használatának elemzésében való segítségnyújtásra.
Ezek a harmadik felek kizárólag a nevünkben végzett feladatok elvégzése érdekében férhetnek hozzá
az Ön Személyes adataihoz, és kötelesek azokat semmilyen más célra nem felfedni vagy felhasználni.

Kommunikáció

Személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy hírlevelekkel, marketing- vagy promóciós anyagokkal
és egyéb, az Ön számára érdekes információkkal lépjünk kapcsolatba Önnel. Ön lemondhat arról,
hogy bármelyik vagy az összes ilyen kommunikációt megkapja tőlünk, ha követi az általunk küldött emailekben található leiratkozási linket vagy utasításokat.

A törvényeknek való megfelelés
Személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, ha erre törvény vagy illetékes bíróság végzése alapján
szükség van, vagy ha úgy véljük, hogy az ilyen intézkedés szükséges a törvényeknek és a bűnüldöző
szervek ésszerű kéréseinek való megfeleléshez, illetve a szolgáltatásunk biztonságának vagy
integritásának védelme érdekében.

Üzleti tranzakció
Ha a Balker Industries Ltd. fúzióban, felvásárlásban vagy eszközértékesítésben vesz részt, az Ön
személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Értesítést küldünk, mielőtt az Ön Személyes adatai
átadásra kerülnek és más Adatvédelmi szabályzat hatálya alá kerülnek. Az adatok ilyen átadása
esetén az 1998. évi adatvédelmi törvény szerinti jogai nem sérülnek.

Biztonság
Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, de ne feledje, hogy az interneten keresztül
történő továbbítás vagy az elektronikus tárolás semmilyen módja nem 100%-ig biztonságos. Bár
törekszünk arra, hogy kereskedelmi szempontból elfogadható eszközöket alkalmazzunk az Ön
személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk garantálni azok teljes biztonságát. Ezért nem
vállalunk garanciát az Ön adatai biztonságának szintjére vonatkozóan, kivéve, hogy mindig a
vonatkozó brit és uniós jogszabályoknak megfelelően járunk el.

Más oldalakra mutató linkek
szolgáltatásunk tartalmazhat olyan oldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha
egy harmadik fél által megadott linkre kattint, akkor az adott harmadik fél oldalára kerül
átirányításra. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes meglátogatott webhely
Adatvédelmi irányelveit.
Nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy
szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért.

Gyermekek adatvédelme
Szolgáltatásunk nem szól 13 év alattiakhoz ("Gyermekek").
Tudatosan nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat 13 év alatti gyermekektől. Ha Ön
szülő vagy gyám, és tudomása van arról, hogy Gyermekei személyes adatokat adtak meg nekünk,

kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 13 év alatti gyermekektől
gyűjtöttünk Személyes adatokat a szülői beleegyezés ellenőrzése nélkül, lépéseket teszünk annak
érdekében, hogy eltávolítsuk az adatokat a szervereinkről.

Nemzetközi Átutalás
Az Ön adatai, beleértve a Személyes adatokat is, továbbításra kerülhetnek az Ön államán,
tartományán, országán vagy más kormányzati joghatóságon kívül található számítógépekre, ahol az
adatvédelmi törvények eltérhetnek az Ön joghatóságától.
Ezt csak akkor tesszük meg, ha ezt üzleti tevékenységünk megfelelő működéséhez szükségesnek
tartjuk. Ez magában foglalja azt is, hogy amennyiben Ön az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban
lakik, személyes adatait az Egyesült Királyságon és az EGT-n kívülre továbbítjuk. Biztosítjuk, hogy
minden átadás az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően történjen, és adott esetben megfelelő
biztosítékokat alkalmazunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.
Ha további információt szeretne arról, hogy az Ön személyes adatait milyen helyekre továbbíthatjuk,
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.
Felhívjuk figyelmét, hogy az információkat, beleértve a Személyes adatokat is, Franciaországba,
Kanadába és az Egyesült Királyságba továbbítjuk és ott feldolgozzuk. A jelen Adatvédelmi
szabályzathoz való hozzájárulása, amelyet az ilyen információk megadása követ, az Ön beleegyezését
jelenti ehhez a továbbításhoz.
Abban az esetben, ha az adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban vita merül fel, Ön elfogadja,
hogy az ügyben Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai
Időről időre frissíthetjük adatvédelmi szabályzatunkat. A változásokról az új Adatvédelmi szabályzat
ezen az oldalon történő közzétételével értesítjük Önt.
Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot a változások miatt. A jelen
Adatvédelmi szabályzat módosításai akkor lépnek hatályba, amikor azokat ezen az oldalon
közzétesszük.
Ha lényeges változtatásokat eszközlünk a jelen Adatvédelmi szabályzatban, akkor erről vagy az Ön
által megadott e-mail címen keresztül, vagy a weboldalunkon egy jól látható közlemény
elhelyezésével értesítjük Önt.

Joghatóság
A jelen Szabályzatra Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban kell értelmezni,
tekintet nélkül a kollíziós jogi rendelkezésekre.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba
velünk.

CAPTCHA adatvédelmi szabályzat
Ezt az oldalt reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei és szolgáltatási feltételei
érvényesek.

