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Az Ön (továbbiakban felhasználó) által a weboldal használata során megadott és egyéb            
módon az üzemeltető gondozásába került személyes adatok kezelése tekintetében az          
üzemeltető maradéktalanul betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése          
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK            
rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.            
törvény és az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről szóló          
226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,         
és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi           
CVIII. törvény, és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról            
szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait. 
Az üzemeltető ennek megfelelően a felhasználó adatait kizárólag abban a körben kezeli,            
amelyhez a felhasználó hozzájárulását adta. Az üzemeltető a tudomására jutott személyes           
adatokat nem teszi a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül harmadik személy           
számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés esetét, illetve amikor a személyes           
adat megadása kifejezetten a weboldalon való nyilvános közzététel céljából történt (például           
hozzászólás vagy hirdetés). 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó kifejezett hozzájárulása, melyről az oldalra való           
regisztráció során nyilatkozik. E nyilatkozattal a felhasználó elfogadja a weboldal          
adatvédelmi irányelveit, hozzájárul az adatai kezeléséhez a meghatározott időszakra,         
elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket, és nyilatkozik arról, hogy elmúlt 18 éves            
(így az, hogy szexuális tartalmat böngész, nem ütközik törvénybe). E nyilatkozatot a            
felhasználó a regisztrálásnál megteszi, de legkésőbb 2021. február 15-ig (ide értve a korábban             
regisztráltakat is), és 90 naponként szükséges megerősíteni azt. A nyilatkozat visszavonása           
vagy meg nem tétele törlést von maga után a felhasználók köréből.  

A felhasználó a honlap használatával elfogadja, hogy automatikusan generálódó         
információkat is szolgáltasson az üzemeltető részére (látogató IP címe, domain neve, látogatás            
időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram). Ezen adatokat kizárólag        
elemzésre, a statisztikai információk nyomon követésére használjuk fel. 
A felhasználó a honlap használatával, illetve regisztrációval, egyes személyes adatainak          
megadásával önkéntesen hozzájárul az üzemeltető általi adatkezeléshez. 
Az üzemeltető a következő személyes adatokat kezeli a felhasználóról: nicknév, e-mail cím,            
ip cím. Ezek az adatok a felhasználó weboldalon való azonosításához illetve a moderálás             
alapelveinek érvényesítéséhez szükségesek. 
A felhasználó által megadott e-mail cím további kezelési célja a felhasználó számára            
rendszerüzenetek és értesítések küldése. Ilyen üzenet például a regisztrációhoz szükséges          
szándék megerősítő e-mail, az ÁFF-ben, Adatvédelmi Nyilatkozatban történő változásokról         
való értesítés, az oldal működésével kapcsolatos változásokról való értesítés, bármilyen a           
taggal kapcsolatos változásokról való értesítés, felhívások valamint a felhasználó által          
opcionálisan választható értesítés belső üzenetek (PM) érkezéséről. Ezek az értesítések és           
felhívások szükségesek az oldal rendeltetésszerű használatához.  
A felhasználó opcionálisan megadhat egyéb adatokat is magáról: fantázia név (ahogy           
szeretnék, hogy szólítsák), kor, nem, szexuális beállítottság, magánéleti státusz, beszélt          
nyelvek, földrajzi elhelyezkedés, alkoholfogyasztással kapcsolatos szokások. Ezeknek az        
adatoknak a célja az ÁFF-ben meghatározottak szerint lehetőséget nyújtani a          



partnerválasztásra, illetve a technikai segítségnyújtás. Ezek közül az adatok közül a           
felhasználónak lehetősége van egyenként bármelyiket törölni, ezzel visszavonva az         
adatkezelés jogát. A törölt adatokat az oldal nem tárolja, visszaállítani őket csak a             
felhasználónak van lehetősége.  
Az adatkezelésről a felhasználót az oldal tájékoztatja a belső üzenőrendszerben, e-mailben, e            
szabályzat pedig megtalálható a weboldalon letölthető formában is. A felhasználó által tett            
nyilatkozat, melyben az adatvédelmi irányelveket és az ÁFF-et elfogadja, az üzemeltető a            
felhasználó törléséig tárolja, a felhasználó vagy valamely hivatalos szerv kérésére igazolni           
tudja. A felhasználó a nyilatkozatát és ezzel a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az            
„otthonom” menüpontban található gomb segítségével vagy pedig e-mailben az         
info@ashrak.hu címen.  

A felhasználó által megadott adatok kezelése a regisztrációtól a felhasználó törléséig           
történik. A törölt adatokat visszaállítani nem lehetséges, az oldal nem kezeli a továbbiakban             
azokat.  
Az üzemeltetőnek az alábbi esetekben jogában áll azonnali hatállyal megszüntetni a           
szolgáltatást, illetve kizárni a felhasználót, valamint megtenni a szükséges jogi intézkedéseket           
a felhasználó által okozott kár megtérítése, továbbá a lenti magatartásokat megvalósító           
személy jogi úton történő felelősségre vonása érdekében az alábbi esetekben: 

1. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó valamely          
harmadik személy jogait vagy más a jogszabályokat sértő módon adott meg adatokat a             
weboldalon. 

2. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó jogosulatlanul          
adta meg más személyes adatait a weboldalon. 

3. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó a weboldalon           
nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy annak nem         
minősülő adatokat harmadik személyes jogait vagy más jogszabályt sértő módon          
használja. 

4. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy egy felhasználó a jelen           
adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve a weboldal használata során kárt okozott. 

Az üzemeltető a fenti esetekben és a felhasználó egyéb jogsértő magatartása esetén            
kötelezhető arra, hogy minden tőle telhető segítséget megadjon az eljáró hatóságoknak a            
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása és felelősségre vonása céljából. 
 

Az adatok kezelője: Ashrak Úr 
Elérhetőség: info@ashrak.hu  
 

A felhasználókat megillető jogok: 

A GDPR alapján személyes adataival kapcsolatban az alábbi, írásban bármikor gyakorolható           
jogok illetik meg Önt. 

Tájékoztatáshoz való jog 

A tájékoztatáshoz való jog magában foglalja az adatkezelők azon kötelezettségét, hogy „az            
adatkezelésről tisztességes tájékoztatást” nyújtsanak, jellemzően adatvédelmi tájékoztató       
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formájában. Hangsúlyozza az átláthatóság fontosságát ügyfeleink személyes adatainak a         
felhasználása terén. 

Hozzáférési jog 

A hozzáférési jog alapján az érintettek tájékoztatást kérhetnek az adatkezelőtől személyes           
adataikat illetően. Az érintett a) tájékoztatást kérhet azzal kapcsolatban, hogy kezelik-e           
személyes adatait, b) ha igen, az érintett az adatokhoz hozzáférést, illetve azokról másolatot             
kérhet, valamint c) további információt igényelhet az adatok kezeléséről. 

A helyesbítéshez való jog 

Az érintettek kérhetik az adatkezelőt, hogy javítsa ki az esetlegesen pontatlanul rögzített            
személyes adataikat. Amennyiben az adatkezelő birtokában lévő személyes adatok már nem           
aktuálisak vagy hiányosak, az érintett kérheti a kiegészítésüket. 

A törlés/elfelejtés kéréséhez való jog 

Az érintett a törléshez való jog alapján kérheti az adatkezelőt, hogy távolítsa el vagy törölje               
személyes adatait a rendszeréből, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá azokhoz. 

Az adatkezelés korlátozásának joga 

Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján az érintettek felszólíthatják az adatkezelőket,           
hogy hagyjanak fel személyes adataik kezelésével, ugyanakkor az adatkezelők továbbra is           
tárolhatják az adatokat. 

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való jog alapján az érintett megkérheti az adatkezelőt, hogy adatait            
strukturált, általánosan használt és gépi olvasásra alkalmas formában bocsássa rendelkezésre,          
hogy az érintett akadálytalanul továbbíthassa azokat másik adatkezelő részére. 

A tiltakozás joga 

Az érintettek a tiltakozás jogával élve megakadályozhatják, hogy az adatkezelők folytassák           
személyes adataik kezelését, amennyiben az adatkezelésnek nincs megfelelő jogalapja. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Hozzájárulását bármikor, egyszerűen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nincs        
kihatással a hozzájárulás visszavonását megelőzően a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés          
jogszerűségére.  

A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga 

Amennyiben kérésére nem reagálunk egy hónapon belül, panaszt tehet a felügyeleti           
hatóságnál és bírósági jogorvoslatért folyamodhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság        
Hatóságnál is lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055          
Budapest, Falk Miksa utca 9–11., 1363 Budapest, Pf. 9, ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Fontos tudnivalók: 
Adatvédelem: http://www.ashrak.hu/adatvedelem  

Általános Felhasználási Feltételek: http://www.ashrak.hu/aff  
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Elérhetőségi e-mail cím: info@ashrak.hu  

Jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125        
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://naih.hu/) 
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