A Szexneked.hu társkereső oldal adatvédelmi szabályzata
1. Vonatkozó jogszabályok
1.1 Magyarország Alaptörvénye
1.2 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
1.3 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (eKertv.)
1.4 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
1.5 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
1.6 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

2. Fogalmak
2.1 érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított
vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy,
amennyiben két személy párként regisztrál, úgy együttesen (az adott
rendelkezésben Felhasználó);
2.2 együttes regisztráció: amennyiben az érintett személyek együttesen, párként
regisztrálnak, úgy együtt és külön-külön érintett személynek minősülnek, s
ennek megfelelően alkalmazandók rájuk az Adatkezelési Szabályzat
rendelkezései, azzal, hogy az őket megillető jogokat külön-külön is
gyakorolhatják, s jogaik gyakorlása a együttes regisztrációra teljes
mértékben hatályos;
2.3 adatkezelő: a Szexneked.hu weboldal és szolgáltatásait üzemeltető gazdasági
társaság, amelynek adatai a 3. pontban található, aki üzemeltetőként
önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének célját és önállóan
hozza meg az adatkezelésre vonatkozó döntéseket;

2.4 személyes adat: az érintett személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen
az érintett személy neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai,
fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintett személyre
vonatkozó következtetés;
2.5 különleges adat:
a) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat,
valamint a bűnügyi személyes adat;
2.6 hozzájárulás: az érintett személy(ek) akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.7 tiltakozás: az érintett személy(ek) nyilatkozata, amellyel személyes
adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a
kezelt adatok törlését kéri;
2.8 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.9 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.10 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
2.11 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.12 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.13 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
2.14 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
2.15 szolgáltatás: online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal és
az ezen keresztül elérhető szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a
regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot
teremthetnek és ismerkedhetnek;

3. Adatkezelő adatai
3.1 Adatkezelő neve: Egyesült Társkereső Kft.
3.2 Adatkezelő székhelye: 1188 Budapest, Jáspis u. 1.,
3.3 Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-710373
3.4 Adatvédelmi nyilvántartási szám: 01961-0001
3.5 Adatkezelő képviselője: Markovics András ügyvezető
3.6 Adatkezelő elérhetősége: marketing@parom.hu

4. Az adatkezelés alapelvei
4.1 Személyes adat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, valamint a
szolgáltatáshoz kapcsolódóan jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
4.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.

4.3 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintett személlyel helyreállítható. Az érintett személlyel
akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4.4 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint
azt, hogy az érintett személyt csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.

5. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés
esetei
5.1 A Szexneked.hu társkereső szolgáltatás során az adatkezelés a
Felhasználó(k) (érintettek) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása
alapján a regisztráció során megadott adatok és nyilatkozatok szerint
történik. A Felhasználók a regisztrációs nyilatkozat elfogadásával elfogadják
a jelen Adatkezelési Szabályzatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak
személyes adataik kezeléséhez.
5.2 Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulása alapján az alábbi adatokat
kezeli
keresztnév, email cím, nem, telefonszám, születési dátum, mobiltelefonszám,
szexuális beállítottság, lakóhely, nemzetiség, gyermekek száma és
gyermekvállalási hajlandóság, családi állapot, magasság, súly, testalkat,
hajszín, hajstílus, szem színe, iskolai végzettség, munka, dohányzás és
alkoholfogyasztási szokások, horoszkóp, piercing, tetoválás, Felhasználó rövid
leírása magáról.
5.3 Felhasználó az előző pontban megadott adatai mellett meghatározhatja
azokat a tulajdonságokat, amelyeket a többi felhasználóval való
kapcsolatfelvételkor előnyben részesít (ún. „ideális jelölt jellemzői”). Ezek az
adatok a Felhasználó más személyes adataival együtt kerülnek kezelésre.
5.4 Adatkezelő lehetőséget nyújt a szolgáltatás Felhasználók általi közös
igénybevételére párok esetében, ebben az esetben az érintett személyek
adatainak kezelése együttesen, összekapcsolva történik, s az érintett
személyek együttesen adják meg hozzájáruló nyilatkozatukat. Egyebekben
az együttes regisztrációra az egyes Felhasználóra vonatkozó szabályok
értelemszerűen alkalmaznadók.

5.5 Az előző pontokban felsorolt adatok kezeléséhez Felhasználók kifejezett
hozzájárulásukat adják, és ezt megerősítik. Az előző adatok kezelésén
túlmenően önkéntes adatszolgáltatás alapján a Felhasználó érdeklődési
körének bemutatását segítő egyéb paraméterek, valamint a Felhasználó
utolsó belépésének időpontja is rögzítésre kerül.
5.6 Adatkezelő a Felhasználók által megadott adatok hitelességéért és
valódiságáért fennálló felelősségét kizárja, ezen adatokat a regisztrációkor
és azt követően – a jogsértés eseteit kivéve – nem ellenőrzi.
5.7 Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációval és az
adatkezelési hozzájárulásával egyben hozzájárul, hogy a megadott adatait a
többi regisztrált Felhasználó számára hozzáférhetővé váljon, illetve a
szolgáltatás során az üzemeltető azokat a szükséges mértékben kezelje.
Felhasználó egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy az előbbi adatkezelés keretében
az üzemeltető az „ideális jelölt” adatkörében megadott jellemzők alapján
részére más Felhasználókkal való kapcsolatteremtést javasoljon, s ehhez a
megadott preferenciáit felhasználja.
5.8 Felhasználó a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatával kifejezett
engedélyt ad arra, hogy a nem regisztrált Felhasználók számára az általa
megadottak szerint az alábbi adatok elérhetővé váljanak, így a Felhasználó
keresztneve, lakóhelye (kizárólag település), kora (csak évszám),
regisztráció dátuma (az elmúlt időtartam nagyságrendi meghatározásával),
magassága, súlya, testalkata, csillagjegye, szexuális beállítottsága,
nemzetisége, családi állapota, hajszíne, hajstílusa, szeme színe, valamint az
adatlapon szereplő fő fényképe. Ilyen jellegű hozzáférésnek minősül az
adatkezelő által nem a saját weboldalán megjelenő hirdetés is. Ez utóbbi
keretében a Felhasználó ún. „bélyeg” méretű fotója és keresztneve
jeleníthető meg.
5.9 Felhasználó külön díjfizetés mellett maga határozza meg azon adatait,
amelyek a szolgáltatásra való regisztráció nélkül is nyilvánosan, illetve a
többi regisztrált Felhasználó részére hozzáférhetők.
5.10 Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket
az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes
személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat
természetes személlyel.

5.11 Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás egyes részeinek igénybevételéhez
szükségszerűen kapcsolódik további személyes adatainak – így bankkártyaszámának, mobil telefonszámának és más adatoknak – a kezelése.
Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelése kizárólag a Felhasználó
telefonszámára terjed ki, tekintettel arra, hogy a fizetős szolgáltatások
igénybevételéhez ez feltétlenül szükséges. Felhasználó elfogadja, hogy
telefonszámát az adatkezelő kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez és
ezzel arányosan harmadik személyek, illetve szervezetek számára
továbbítsa. Ezen személyek, illetve szervezetek adatkezeléshez Felhasználó
külön nyilatkozatban adja meg hozzájárulását.
5.12 A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztráció során elemi
demográfiai adatokat (kor, nem, végzettség, foglalkozás, családi állapot,
lakóhely) is meg kell a Felhasználóknak adni. Az ilyen adatok egyfelől
elemzési célokra, másfelől szolgáltatás fejlesztéséhez, továbbá, a
Felhasználók igényeinek teljes körű kielégítéséhez alkalmas szolgáltatások
nyújtásához kerülnek felhasználásra.
5.13 Felhasználók személyes adatainak a továbbítására csak kivételes esetben
kerülhet sor, adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben
ilyen adattovábbításra kerül sor harmadik személy részére, úgy ez kizárólag
a Felhasználó előzetes, kifejezett és tájékozott nyilatkozata esetében
lehetséges. Felhasználó ezennel hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő által
végzett adatkezelés érdemi változása nélkül adatkezelő a későbbiekben
adatfeldolgozót vegyen igénybe, amely igénybevételről a Felhasználó
tájékoztatásra kerül.
5.14 Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez fizetés szükséges és
erre kerül sor, úgy a fizetéshez szükséges hitelkártya számot, vagy más
személyes adatot az adatkezelő nem rögzít, hanem a fizetési tranzakciót
lebonyolító szervezet, vagy pénzintézet rendszerén keresztül történik az
adatkezelés. Ennél fogva az ilyen jellegű adatkezelésekre az érintett
szervezetek adatkezelési szabályzata irányadó.
5.15 Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon
személyes adatok vagy forgalmi adatok átadására hívják fel az adatkezelőt,
úgy az adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és
rendelkezésre álló információkat.

5.16 Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy számítógépének IP-címe és, a
látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag
a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési
szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a
jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében
kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra
egyéb személyes adattal. Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el.
Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja hogy a honlap
látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek
(különösen a Google Inc.) cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó
korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést
jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes törölni
saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a
Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon
(http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által
elhelyezett cookie-kat.
5.17 Felhasználó hozzájárul továbbá, hogy az adatkezelő időközönként
tájékoztató célú körleveleket küldjön új szolgáltatásaikról, speciális
ajánlataikról stb. Amennyiben a Felhasználó nem akar az ilyen tájékoztatást
a továbbiakban fogadni, lemondhatja azokat ugyanolyan módon és
csatornán keresztül, ahogy a szolgáltatást igénybe vette.
5.18 Felhasználó beleegyezik abba, hogy a társkereső szolgáltatást kizárólag a
saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az adatkezelő kizárja
felelősségét a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem
vagyoni károkért.

6. Az adatkezelés célja és időtartama
6.1 A Felhasználók által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a
társkereső szolgáltatás minél hatékonyabb használatának biztosítása,
valamint a Felhasználó adatlapjának elkészítése, illetve a Felhasználó
igényeknek és kívánságnak leginkább megfelelő potenciálisan tetsző más
Felhasználók elérése.

6.2 A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok
esetében az adatok tárolása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a
Felhasználó következő belépésekor segítse a Felhasználót a távollétében
zajlott események minél egyszerűbb megismerésében.
6.3 A Felhasználók tájékoztatása a szolgáltatást érintő eseményekre, valamint
az ezzel összefüggő szolgáltatásokra terjed ki.
6.4 A Felhasználó adatainak kezelésére azon időtartamban kerül sor, amíg
Felhasználó a regisztrációját fenntartja. Amennyiben Felhasználó
hozzáférését törli, úgy személyes adatai is törlésre kerülnek, feltéve, hogy
más jogszabályi rendelkezés az adatkezelőt erre nem kötelezi. Adatkezelő
fenntartja Felhasználó részére annak lehetőségét, hogy adatlapját
átmenetileg elérhetetlenné tegye (ún. hibernálás), ami ugyanakkor nem
jelenti az adatok törlését, csupán ideiglenes elérhetetlenné tételét a többi
Felhasználó számára. Amennyiben a Felhasználó a hibernálást megszünteti,
úgy személyes adatai újra elérhetőkké válnak, míg a hozzáférés törlésével a
személyes adatok is törlésre kerülnek. Felhasználónak regisztrációja
megszűnésekor magának kellhet gondoskodnia a számítógépén elhelyezett
esetleges cookie adatcsomag(ok) eltávolításáról, a böngészője segítségével.

7. Felhasználó jogai és kötelezettségei
7.1 A Felhasználót megillető jogok és kötelezettségek az együttes regisztráció
esetén az érintett személyeket együtt és külön-külön is megilletik. Ennek
megfelelően az együttesen regisztrált személyek bármelyike a másik
személyre kiterjedően is érvényes és hatályos jognyilatkozatot tehet.
7.2 A Felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél a 3. pontban megadott
elérhetőségeken
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy
zárolását.

7.3 Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az
érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
7.4 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
7.5 A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
7.6 Ha az adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
7.7 Ha a Felhasználó az adatkezelőnek az előző pont szerint meghozott
döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a
Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

8. Adatbiztonsági rendelkezések
8.1 Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más
szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhasználó magánszférájának
védelmét.
8.2 Az adatkezelő tevékenységi körében a köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e
törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.

8.3 Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
8.4 Különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználóhoz
rendelhetők.
8.5 Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás
közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
8.6 Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a
Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Jelen adatvédelmi szabályzat az adatkezelő által egyoldalúan bármikor, a
vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett módosítható azzal, hogy az
adatkezelő köteles ezen változásról megfelelő időben értesíteni a Felhasználót.
Egyebekben az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el és
azokat teljes körben érvényesíti.
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