Adatvédelmi tájékoztató
HELLO Gödöllő APP + HELLO Card
Felhasználói adatok kezelése az alkalmazás
használata során
Az alkalmazás használatához nem feltétlenül szükséges a
bejelentkezés/regisztráció, vannak ugyanakkor olyan funkciók és
tartalmak, melyeket az un. HELLO Card-dal (bővebb információ lejjebb)
rendelkező felhasználók érhetnek el. A HELLO Card funkcióinak
eléréséhez Facebook fiók használatával lehet bejelentkezni, melynek
során az alkalmazás számára olvashatóvá válnak az adott Facebook fiók
nyilvános profiladatai és a hozzá kapcsolódó email cím.
Az alkalmazás csak abban az esetben kéri és tárolja a felhasználó
személyes adatait (név és email cím), ha az alkalmazás használója
úgy dönt, hogy az applikációban ingyenesen elérhető HELLO Card
extra funkciókat is használni kívánja. Az alkalmazás ingyenesen
letölthető az alkalmazás áruházakon keresztül (Google Play, Apple
AppStore).

HELLO Card
A HELLO Card tulajdonképpen egy virtuális kedvezménykártya/
városkártya az alkalmazáson belül, amit bárki “birtokolhat”, aki használja
az alkalmazást és a HELLO Card menüpontban Facebook fiókjával
regisztrál. A fejlesztő az alkalmazás újabb verzióiban számos és
folyamatosan bővülő tartalmakat és funkciókat tervez ehhez
kapcsolódóan bevezetni. Részletes tájékoztatás arról, hogy milyen
előnyökkel jár a HELLO Card használata az alkalmazásban olvasható.

Keresési előzmények szerepe és azok törlése
Az alkalmazásban lehetőség van kulcszó alapján keresni a tartalmak
között. A felhasználói élmény fokozása érdekében az eszköz megjegyzi
a korábbi kulcszavakat és újabb keresésnél ezeket automatikusan
felajánlja. Ezen előzmények törlésére az alkalmazásban és az eszköz
“beállítások”-ban egyaránt van lehetőség.

Használatra vonatkozó anonym statisztikák
A fejlesztő annak érdekében, hogy az alkalmazást új funkciókkal bővítse,
vagy meglévő funkcióit továbbfejlessze, statisztikákat készít az
alkalmazásban elérhető tartalmak megjelenési gyakoriságáról. Az ehhez
felhasznált adatok önmagukban nem teszik lehetővé a felhasználó
beazonosítását.
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Internethasználat
Az alkalmazás használatához internetkapcsolat (Wifi vagy mobilhálózat)
szükséges, ami adatforgalmat generál.

Push üzenetek
Az alkalmazás képes push üzenetek (értesítések) megjelenítésére a
felhasználó mobilkészülékén. Ezen üzenetek jellemzően programajánlók
és egyéb hasznos, vagy épp közérdekű tájékoztatások. Az eszköz
beállításainál ezen értesítések ki- és bekapcsolhatók.

GPS, helymeghatározás
Az alkalmazás képes GPS adatok alapján plusz információkat
megjeleníteni. Amennyiben a felhasználó engedélyezi, hogy az
applikáció használja a készülék pozícióját, úgy információt kaphat arról,
hogy milyen távol van tőle az adott étterem, szórakozóhely, stb. Az
ehhez szükséges eszköz engedély az eszköz beállításaiban ki- és
bekapcsolható.
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