Ashrak Közösség Általános Felhasználási Feltételei (Á.F.F.)
1. Általános megfogalmazás
Az Ashrak B.D.S.M. Közösség, extrém (erőteljesen, akár extrém szexuális) társkereső,
ismerkedő és TudásPortál (továbbiakban Közösség) zárt, csak regisztrált és bejelentkezett
valamint 18. életévüket betöltött felhasználó használhatja, akiknek ezt a törvény nem tiltja.
A regisztrált felhasználók, tagok nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a moderálási
alapelvekben szabályozott módon tehetik közzé.
2. Megfogalmazott célok:
- A B.D.S.M. szubkultúra iránt érdeklődőknek és gyakorlóknak tematikus gyűjtemény
kialakítása, (nem csak) magyarországi, működő, élő (nem csak online) Közösség kialakítása.
- Kapcsolatteremtő és társkereső funkciók megvalósítása (nem szexpartner és/vagy alkalmi
társkereső helyszín).
- A lehetőségekhez mérten teljes, széleskörű, folyamatosan frissülő B.D.S.M. Közösségi
Lexikon létrehozása akár több nyelven is.
3. Felhasználási feltételek:
● A Közösség felhasználója minden olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve
használja, megnyitja a Közösséget
● A Közösségbe való belépéssel igazolom, hogy elmúltam 18 éves és a rám vonatkozó
törvények szerint jogom van szexuális tartalom oldalak megtekintéséhez.
● A Közösség felhasználója, tagja kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az Általános
Felhasználási Feltételeket (továbbiakban Á.F.F.), valamint az Adatvédelmi
Nyilatkozatot (továbbiakban A.NY.).
● A Közösségbe feltöltött bárminemű tartalom, melyet a felhasználó
digitális/elektronikus vagy egyéb formában küldött/feltöltött a Közösségbe, ideértve a
képeket, szövegeket, videókat, leveleket, gondolatokat, véleményeket stb... feltöltött
tartalomnak minősül.
● A felhasználó által feltöltött képekért, szövegért és egyéb médiaformátumokért a
felhasználókat terheli a felelősség.
● A Közösségben nem jelenhet meg semmilyen jogszabályba ütköző tartalom. Tilos
feltölteni 18 éven aluliakat ábrázoló képet, vagy bármilyen egyéb médiát. A
szövegekben tilos ilyenre megjegyzést, célzást, konkrét utalást, buzdítást elhelyezni.
Az ilyen tartalmakat figyelmeztetés nélkül, azonnal töröljük.
● A Közösség üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy az oldalon bármilyen tartalmat
előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön.
● A Közösség üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az oldal működését előzetes
bejelentés nélkül, bármikor szüneteltesse vagy megszüntesse.

● A Közösség üzemeltetője semmilyen, az oldalra feltöltött tartalomért nem vállal
felelősséget.
● Tilos a Közösségben olyan személyről képet, adatot, vagy bármilyen más dolgot
elhelyezni, aki ebbe nem egyezett bele, nem adta hozzá engedélyét.
● A Közösség üzemeltetője ellenőrizhet bármilyen, a felhasználók által feltöltött
tartalmat.
● Tilos a Közösségben kapcsolati adatokat elhelyezni a külön erre a célra megjelölt
részeken kívül. A kapcsolati adatok esetében, amennyiben az az adminisztrátor
tudomására jut, hogy az valótlanok, azok törlésre kerülnek.
● A Közösségben az Adatlapon a bemutatkozásában, leírásokban, kommentekben,
blogokban, TILOS
- felszólítást tenni az ismerkedés másholi, más felületen folytatására (pl.: hangouts,
facebook, skype, viber, whatsapp stb...)
- más oldal, közösség, weboldal, bolt, áruház reklámozása
- külső e-mail címben való beszélgetésre, kommunikációra felszólítás, kérés
- A Közösségben belső üzenetekben (továbbiakban PM) csak és kizárólag SAJÁT
FELELŐSSÉGRE lehet:
- felszólítást tenni az ismerkedés másholi, más felületen folytatására (pl.: hangouts,
facebook, skype, viber, whatsapp stb...)
- külső e-mail címben való beszélgetésre, kommunikációra felszólítás, kérés.
- A Közösségben minden felhasználónak rendelkeznie kell legalább 200 karakteres, értelmes,
valós bemutatkozással. Aki ennek nem tesz eleget, a Közösség használatában korlátozható,
illetve regisztrációja törlésre kerülhet. Arról, hogy egy bemutatkozás valós és értelmes-e, az
Adminisztrátor dönt.
- A regisztrációval, illetve a regisztrált név használatával a felhasználó elfogadja az oldal
szabályzatát
- Elfogadom, hogy a Közösség tartalma erősen szexuális jellegű. A Portálra való belépéssel
kijelentem, hogy a szado/mazoval, a fétishel vagy egyéb szexualitással kapcsolatos képek,
írások és egyéb dolgok nem ütköznek elveimbe, nem zaklatnak fel.
- Amennyiben közvetlenül valamelyik belső Közösségi oldalt nyitom meg, tudomásul
veszem, hogy közvetve elfogadtam a fenti szabályokat.
- A regisztrációval elfogadom, hogy számomra a Közösség tulajdonosa rendszerüzenetet,
értesítést küldjön, mely szükséges az oldalon való regisztrációhoz (e-mailes megerősítés) és
tartalmazhat tájékoztatást, felhívást.
A regisztrációhoz egy (a későbbiekben is) élő e-mail címre van szükség, amire az oldal
megerősítési szándékot kérő üzenetet küld. Szükséges továbbá az Adatvédelmi Nyilatkozat és
az Általános Felhasználási Feltételek elfogadása, valamint nyilatkozni arról, hogy a
felhasználó elmúlt 18 éves, így a szexuális tartalom böngészése számára nem törvénysértő.
Ezt a nyilatkozatot 90 naponként újra meg kell tenni. A nyilatkozat tartalmáról a felhasználó
értesítést kap a belső üzenőrendszerben [PM] és e-mailben.

A Felhasználói Regisztráció a következő esetekben kerülnek inaktiválásra, korlátozásra,
törlésre:
- A regisztrált tag életkora 18 év alatti.
- A regisztráció során érvénytelen, nem "élő" e-mail cím megadása.
- A regisztrációt követő 90 napon belül a Felhasználó nem lépett be a Közösségi oldalra.
- A legalább 7 napja kezdeményezett de meg nem erősített regisztrációkat.
- A Közösségi szabályok rendszeres megszegése, Pl.: - sablonos, többszöri belső üzenetek
küldése.
- A felhasználó nem tett nyilatkozatot arról, hogy elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozatot és
az Általános Felhasználási Feltételeket, illetve a korábban megtett nyilatkozatát visszavonta
4. Felhasználó név (becenév, nick) választás:
Mindenki számára ajánlott ízléses, ötletes nevet választania kapcsolatteremtés sikerességének
érdekében
Tilos obszcén, vulgáris nevek használata.
Tilos a burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés.
Tilos pedofiliára, escort szolgáltatásra utaló név.
Tilos a kiskorúságra utaló név, pl.: erika13
Nem engedélyezett bármilyen módon faji, vallási...stb.hovatartozást sértő nevek használata.
Nem engedélyezett a megtévesztő névhasználata (a Portálon jelen lévő felhasználó választott
nevének imitációja).
Nem engedélyezett a reklám célú név, illetve olyan névválasztás amely sérti a Közösség
érdekeit.
Nem engedélyezett az e-mail cím vagy e-mail cím formátum mint felhasználónév.
Nem engedélyezett a weboldal, domain név formátum mint felhasználónév.
5. A moderáció, moderátor és a moderálási alapelvek:
A moderátor elsődleges feladata (minden moderációs szabály alapja) a Közösség szabályzat
betartásának felügyelete.
A Közösség moderált, a moderálás bejelentés és szúrópróba alapú.
A felhasználónak jogában áll jelenteni a moderátor felé a szabályzatba ütköző viselkedést,
tartalmakat, a sértő, kirekesztő, gyűlölködő megnyilvánulásokat, a Közösséget romboló
tevékenységeket.
A felhasználónak kötelessége jelenteni a moderátornak minden törvénysértő megnyilvánulást.
Az adatlapon magán üzenetekben és nyilvános hozzászólásokban, írásokban tilos más oldal
említése, reklámozása (az oldal címének, linkjének beírása), ez alól kivételt képez a saját
weboldal, blog (ezeket szúrópróba szerűen ellenőrizzük).
Az Adatlapod prefix képe a következő nem lehet: extrém intimitást ábrázoló kép, pedofiliát
sugalló képek, animál képek, CBT, önkényuralmi jelképek és szimbólumok.

7. Közösség védelme:
Tagjaink adatait csak egy másik regisztrált tag láthatja, böngészheti, keresheti
A szolgáltató tiltja az olyan anyagok közzétételét, amelyek gyűlöletkeltők, rágalmazók, a
szolgáltató, vagy bármely tagja lejáratására irányul, pornográf, obszcén, animál, pedofil, vagy
más módon sérti a jó ízlést, illetve bármely hatályos jogszabályba ütközik.
A rendzavaró magatartást követő tagok adatlapját az üzemeltető előzetes figyelmeztetés
nélkül felfüggesztheti, illetve törölheti a rendszerből.
Korlátozás, figyelmeztetés a következő eset(ek)ben:
Figyelmeztetés mely az adatlapon is megjelenik: pl.: modortalan, szabályzatot megszegő
viselkedés melyet egy ellenőrzött tag v. kettő nem ellenőrzött tag is jelez írásban az
adminisztrátor felé.
Korlátozás (30 napos) a következő eset(ek)ben: pl.: a második figyelmeztetés esetén.
Korlátozás, szankciónálás:
A 2. figyelmeztetést követően a Felhasználó adatlapját úgymond láthatatlanná tesszük, igy a
többi Felhasználó elől rejtve marad, illetve nem is kereshető. Ezt követően 15 nap türelmi idő
következik és ha nem szűnik meg a Korlátozás oka, akkor törlésre kerül a Felhasználó.
8. Adatvédelem:
Lásd a következő linken: http://www.ashrak.hu/adatvedelem
9. Belső azonosítás:
A tagok anonim azonosításához a weboldal egy AUTH KÓD nevű számsort használ, amely
automatikusan generálódik a felhasználó regisztrálásának befogadásánál. Ez a kód egyedi, és
csak az adott felhasználó láthatja az „otthonom” menüpontban. Ez a kód szükséges az oldallal
kapcsolatos bárminemű ügyintézéshez, így az adminisztrátorhoz intézett megkeresésekben
kötelező megadni azt.
10. Rendszerbiztonság:
A Regisztrált felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli,
azonban nem felel amennyiben rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy
jogosulatlanul hozzájut. (pl.: hackertámadás)
11. Közösségből törlési lehetőségek:
Inaktiválás: Ekkor a Tagi fiók inaktiválásra kerül, újraaktiválás e-mail kérés útján
(info@ashrak.hu vagy info@akozosseg.hu)
Törlés tartalom megtartásával: A Tagi fiók törlésre kerül, azonban a feltöltött tartalmak
(képek, szöveg, bejegyzések, hozzászólások, szavazatok) megmaradnak a Közösségben –
ezek a tartalmak egy úgynevezett „Törölt Tag” név alá kerülnek, melynek nyomán az eredeti
szerzőjüket nem lehet beazonosítani. Erre a beszélgetés és a gondolatfolyam folytonossága
miatt van szükség.

Törlés a tartalom törlésével együtt: amennyiben a felhasználó a törlésénél kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az általa generált tartalmak (képek, szöveg, bejegyzések, hozzászólások,
szavazatok) törlődjenek, azt az info@ashrak.hu címen jeleznie a törlési kérelemmel együtt.
A törölt felhasználó adatainak a kezelését az üzemeltető beszünteti a törléssel, így azok nem
visszakereshetőek.
Utólag de nem utolsó sorban néhány jó tanács:
- Oszd meg tudásodat másokkal, segítsd a kezdőket, kérdezz bátran a tapasztaltabbaktól!
- Légy elnéző mások hibáival szemben, de figyelmeztesd őket!
- Légy figyelemmel mások magánügyeire, érzéseire, Neked is lehet rossz napod!
- Add Önmagad, légy Őszinte!
- Annyit várj el mástól, amit Te Magad is megteszel!
- Ne légy sült hal, ne várd a sült galambot szádba repülni! Tégy érte, mozdulj érte! Megéri!
Fontos tudnivalók:
Adatvédelem: http://www.ashrak.hu/adatvedelem
Általános Felhasználási Feltételek: http://www.ashrak.hu/aff
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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