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Az alkalmazás célja 
A Gyüttment Fesztivál egy évente megrendezésre kerülő közösségi esemény, ahol a vidéken 

újrakezdő, környezettudatos emberek összegyűlnek, hogy ott megosszák egymással gondolataikat, 

tapasztalataikat, nézeteiket, örömüket, bánatukat. 

Egy nagyon fontos célja a fesztiválnak, hogy összekösse az erre nyitott embereket, az alkalmazás 

pedig ezt a folyamatot segíti azzal, hogy a tájékoztatás mellett lehetőséget biztosít a fesztiválozók 

számára a kommunikációra. 

Az alkalmazás önkéntes alapon készült a fesztivál számára azért, hogy a korszerű lehetőségeket 

kihasználva közelebb tudjuk hozni a hasonló gondolkodású embereket egymáshoz. Megkérnénk 

tehát a felhasználókat, hogy kulturáltan használják a kezükbe kapott lehetőséget, azzal ne éljenek 

vissza és vegyék figyelembe, hogy mindez értük, nekik készült. 

Kezelt adatok köre 
Az alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy lehetőleg minél kevesebb személyes adatot osszon meg 

mindenki magáról a többiek felé a személyiségi jogokat szem előtt tartva. A felhasználás 

regisztrációhoz kötött, amit történhet Facebook, vagy Google fiókon keresztül, vagy saját email cím 

megadásával. Regisztrációt követően az appon belül publikus adatként megjelenik a felhasználó 

neve, email címe és a fiókhoz regisztrált avatar képe. Ezeken felül van lehetősége egy bemutatkozó 

leírás, valamint a telefonszámának megadására is. Tehát a közvetlenül kezelt adatok köre: 

• Név 

• Email cím 

• Avatar kép 

• Telefonszám 

• Bemutatkozó szöveg 

Ezek az adatok az alkalmazáson belül bármikor módosíthatók, törölhetők, így a többi felhasználó elől 

elrejthetők ha szükséges. 

Tartalom megosztás 
Az alkalmazásban van lehetőség üzenőfalon keresztül üzenni a többi felhasználónak, mely 

üzenetekhez hozzá is lehet szólni bárkinek. Továbbá van lehetőség privát üzeneteket is küldeni a már 

regisztrált felhasználóknak. Az ilyen üzenetekben megosztott adatokra és a tartalomra felelősséget 

nem tudunk vállalni. Megkérünk minden felhasználót, hogy ezeket saját felelősségre használják, 

mindezt úgy, hogy se törvényt, se mások érzelmeit, kultúráját, identitását ne sértsék meg. 

Adatkezelő 
A fent említett személyes adatok és az üzenetek tartalma egy zárt adatbázisban kerülnek eltárolásra, 

melyhez publikus hozzáférést senkinek nem biztosítunk. A tárolt adatokkal semmiféle visszaélés nem 

történik, nem lesznek kielemezve, harmadik félnek nem lesznek kiadva. Az adattárolás csupán a 

technikai megvalósítás része, hogy a kommunikációt fenn tudjuk tartani a felhasználók között. 

Kérésre bármely felhasználó, vagy üzenet törölhető, ha a közösség, vagy az adott felhasználó ennek 

szükségét érzi.  
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Az adatkezeléssel kapcsolatban kereshető személy: 

• név: Szabó Gábor 

• email: gabor.szabo@varyou.com 

• telefonszám: +36205599694 

Kiskorúak védelme 
Mivel az alkalmazásban megjelenő tartalom egy része a felhasználóktól ered, így mi az abban 

megjelenő dolgokra semmilyen garanciát nem tudunk vállalni. Ennek okán azt sem tudjuk garantálni, 

hogy korhatáros tartalom nem jelenik meg a felületen. Épp ezért az alkalmazást elsősorban felnőtt 

felhasználóknak javasoljuk, kiskorúak esetén pedig szülői felügyeletet javaslunk a használatához. 
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