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Bevált gyakorlatok gyűjteménye

Ön fontos nekünk, ezért a

Küldetésünk, hogy mindenki
átélhesse a horgászat élményét a világ bármely tályán, mindezt pedig a lehető
leg egyszerűbben a Fishngo applikációval! A fenntartható horgászturizmusért

dolgozunk, kiemeleten fontos számunkra a környezetvédelem! A küldetés
teljesítése érdekében vállaljuk, hogy az alábbi, jól bevált gyakorlatokat

követjük:
1.

platformunkat és ügyfélszolgálatunkat több nyelven tesszük elérhetővé.
Lehetővé tesszük, hogy

válogathasson több ezer horgászvíz közül, a luxustól a praktikusig, legyen az
akár tó, folyó, tenger, vagy bármi más horgászati lehetőség, szerte a világon.

Összekötjük Önt a látnivalókkal és
az Utazási Szolgáltatókkal.

Az ügyfélszolgálatunk a nap 12
órájában, a hét minden napján, egész évben elérhető, több nyelven.

Hallgatunk Önre: a platformunk egy
olyan termék, melyet az Önök (a felhasználói) igényei szerint készítettünk.

Mi meghallgatjuk: a weboldalunkon cenzúrázatlan
értékeléseket láthat (olyan vendégektől, akik valóban megszálltak a szálláson,

horgásztak az adott helyen).
Megígérjük, hogy egy tájékoztató

jellegű, felhasználóbarát weboldalt és applikációt nyújtunk Önnek.
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Az alábbi – a későbbiek során esetlegesen módosuló –
szabályok és feltételek minden közvetlen és közvetett (disztribútorokon
keresztüli) online, e-mail vagy telefonos szolgáltatásra vonatkoznak. Cégünk
(mobil) internetes/applikációs oldalának hozzáférése, böngészése, használata és/vagy
foglalás elvégzése (bármely platformon, a továbbiakban együttesen: Platform)
esetén Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és
feltételeket (beleértve az adatvédelmi nyilatkozatot is), és egyetért az
azokban foglaltakkal.Ezek az oldalak, az oldalak tartalma és infrastruktúrája,
valamint az oldalakon és a weboldalon keresztül általunk kínált online
szállásfoglalási/horgászhelyfoglalási/ horgásztúrafoglalási szolgáltatás
(továbbiakban:Szolgáltatások) a Fish&go Korlátolt Felelősségű Társaság (Fish&go
Kft.) működtetésében és szolgáltatási körében van. Mindezen
szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára
biztosítottak (B2C, azaz fogyasztói kereskedelem), és az alábbi feltételek
vonatkoznak rájuk. A Szolgáltatókkal való partneri viszonyunkat külön
szerződések szabályozzák, melyek tartalmazzák az ezen kapcsolatok kereskedelmi
(B2B, azaz vállalatok közötti kereskedelem) feltételeit. 

A Szolgáltatók hivatalos minőségben vannak jelen és teszik elérhetővé
termékeiket és/vagy szolgáltatásaikat a Fishngo-n (mind a
vállalatok között kereskedelem (B2B), mind a fogyasztói kereskedelem (B2C)
esetében). Vegye figyelembe, hogy a weboldalunkon közzétett szabályzatokon és
apróbetűs részeken túl a Szolgáltatók a szolgáltatás használata, az ahhoz való
hozzáférés vagy annak teljesítése kapcsán további szolgáltatási, szállítási
vagy használati feltételeket vagy szabályokat határozhatnak meg vagy
támaszthatnak az ügyfelekkel szemben (amik része lehet egyes esetekben a
felelősségkizárás vagy annak korlátozása).

Szerződési feltételek 
– Bevezetés
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Definíciók

vagy arra tett bármilyen utalás
(beleértve a többes szám első személyű névmások segítségével történő
utalásokat is) a Fishngo.net- Fish&go Kft.-t jelenti, mely a magyar törvények alatt
létrejött korlátolt felelősségű társaság.
Általános Cég információk:
Székhelye: 1062 Budapest, Váci út 3.,
Cégjegyzékszáma: 01-09-373775
Adószám:28779533-2-42
Telefonszám:06-70/881-6296
E-mail cím: peter@fishngo.net
Képviselő:Weigert Péter József ügyvezető

„Fishngo”

alatt a (mobil) weboldalt és alkalmazást (applikációt)  értjük, amin keresztül a
Fishngo a Szolgáltatást elérhetővé teszi, irányítja és kezeli.

„Platform”

alatt a különböző szerződött partnereink szolgáltatásait értjük, amelyeket Ön a
Fishng Szolgáltatótól rendelhet meg, szerezhet be, bérelhet, foglalhat le, vagy
bármi más módon felhasználhat, valamint ide tartozik a Fishngo által biztosított
callcenter és média marketing tevékenység is.

„Szolgáltatás”

alatt azon üzleti partnereink értjük, akik szolgáltatásaikat általunk a
platformunkon keresztül értékesítik. Elsődlegesen a Horgászhelyek tulajdonosait
vagy hivatásos szálláskiadót( pl:horgászhely,horgásztúra apartman, panzió)
értük Szolgáltató alatt, de a nevezetességeket biztosító cégek(pl: (tematikus
vidám)park, múzeum, városnéző túra), a közlekedést nyújtó cégek(pl:
autókölcsönzés, hajótúra, vasút, reptéri transzfer, buszos túra,transzfer), túrák
üzemeltetői, utazási biztosítók és más utazási vagy ahhoz kapcsolódó termékek
vagy szolgáltatást biztosító szerződő partnereink is ide tartoznak.

„Szolgáltató”

Regisztrált felhasználók számára horgász közösségi hálót biztosít, valamint
lehetővé teszi  a szolgáltatások online vásárlást, foglalását (ebbe beletartozik a
fizetések kezelése és igény esetén a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban
callcenteres ügyfélszolgálati támogatás nyújtás is).

„Fishngo Szolgáltatás”

kizárólag a Platformot használó, RSS feed által követő vagy azon regisztrált
természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli szervezet/vállalkozás minősül, aki a sikeres regisztráció során a
szükséges nyilatkozatokat (együttesen „Nyilatkozatok”) a Weboldalon
keresztül megtette („Regisztráció”), továbbá a Regisztrációval vagy a Weboldal
használatával, követésével magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen 
 Szerződés rendelkezéseit. Regisztrációnak minősül az is, ha a Felhasználó a
Weboldalt Facebook azonosítója segítségével használja (Facebook Connect).

Természetes személyekre vonatkozó rendelkezések: A Weboldalon
csak 16. életévét betöltött nagykorú cselekvőképes természetes személyek
regisztrálhatnak, illetve a Weboldalt csak ők használhatják.
Korlátozottan cselekvőképes (14-18 év közötti) kiskorú, illetve a Weboldal
használat tekintetében cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság
alatt álló nagykorú Felhasználók Weboldal használatához kiskorúnál törvényes
képviselőjük, nagykorúnál gondnokuk hozzájárulása is szükséges, ezért az ő
Weboldal használatuknak előfeltétele a Szerződésben meghatározottakon túl a
törvényes képviselő/gondnok hozzájárulásának megszerzése a Platform
használatához. Ilyen Felhasználók Weboldal használatát ennek megfelelően úgy
értelmezzük, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez és a weboldal
használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének/gondnokának
hozzájárulását, mely az adott Felhasználónak a Szerződés szerinti
Felhasználókénti tevékenységéért történő teljes  felelősségvállalást is magában
foglalja („Jóváhagyás“), és azt a Szolgáltató kérésére bármikor a Szolgáltató
rendelkezésére bocsátja.

A cselekvőképtelen kiskorú (14 év alatti), illetve a cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú Felhasználó a Weboldalt önállóan nem
használhatja – nevében kiskorúnál törvényes képviselője (általában a szülő),
nagykorúnál gondnoka járhat el és a
Felhasználói tevékenységért ő vállalja a felelősséget. A Szolgáltatások
igénybevétele tekintetében cselekvőképességet nem érintő támogatóval bíró
nagykorú személy Weboldal használatához kérjük támogatójának
hozzájárulását is. Ezért az ő Weboldal használatát úgy értelmezzük, hogy
a Szolgáltatások igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen 
 beszerezte támogatójának hozzájárulását („Hozzájárulás”). A Weboldalon a
Felhasználó egy alkalommal, egyféle módon Regisztrálhat.

„Felhasználó”

Igény esetén az érdeklődő telefonos segítséget kérhet, ha szolgáltatásainkkal
kapcsolatban kérdése merülne fel a horgászvizekről általában, a lemondásokkal
vagy a foglalásokkal kapcsolatosan. Telefonszám:

„Call center”



A jelen felhasználási feltételek („Szerződés”) a Fishngo tulajdonában lévő
a https://fishngo.net/  és fishngo applikáció és  az ott
meghatározott egyéb címen elérhető online szolgáltatások, ideértve különösen a
felhasználói fiókot („Felhasználói Fiók“) használatának szabályait határozza
meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadott felhasználói tevékenységekről.
A Fishngo használata esetén Ön elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.
Amennyiben Ön bármely módon a Platformot használja, úgy a jelen Szerződésben
foglaltak az irányadók. Amennyiben Ön a Szerződés bármely feltételével nem ért
egyet, kérjük, a platform szolgáltatásait ne vegye igénybe és a Weboldalt ne
használja.

A Fishngo és a Felhasználó között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre. A
Felhasználó a platform igénybevételével magára nézve kötelezőnek fogadja el a
jelen Szerződésben foglaltakat.
A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. Az eljárás helye hatáskörtől és
illetékességtől függően a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság, de a
Fishngo fenntartja magának a jogot, hogy egyéb bírósághoz forduljon ideiglenes
intézkedés iránt. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
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Alapvető rendelkezések 05
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (törvény, valamint a Vásárló és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó rendelkezéseire. A tevékenység szakmai vonatkozásában a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény az irányadó. A
vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre (felhasználókra, és
vásárlókra is) külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2020. november 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
Tájékoztatjuk, hogy Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, mely
esetben a módosításokat azok hatályba lépése előtt a weblapon közzéteszi. A
felhasználók és vásárlók (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Vásárló”) a
platform használatával elfogadják, hogy rájuk nézve annak használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes, mely változattásról
a regisztrált felhasználók e-mailben értesítést kapnak. Vásárló, amennyiben belép a
Szolgáltató által üzemeltetett platformba, vagy annak tartalmát bármilyen módon
olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vásárlója, az ÁSZF -ben foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el, azzal, hogy a platformra történő belépéskor az ÁSZF
automatikusan megjelenik, s azt az erre vonatkozó fülre kattintással
magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el. Ha a Vásárló nem fogadja el a
feltételeket, nem jogosult a platform tartalmának megtekintésére.



FISH'N'GO SZERZŐDÉSKÖTÉS

a) A Felhasználó a Regisztráció során kitölti a
regisztrációs adatlapot, majd elfogadja a jelen Szerződés és az Adatkezelési
Szabályzat rendelkezéseit A kijelöléssel a nyilatkozatok megadottnak, a
Szerződés és az Adatkezelési Szabályzat elfogadottnak tekintendő. A Fishngo a
Felhasználó Regisztrációját email
küldésével igazolja vissza. A Szerződés a Fishngo és a Felhasználó
között a visszaigazoló e-mailben található hivatkozásra történő kattintással
vagy annak böngészőprogramba történő másolásával való sikeres megnyitásával jön
létre („Aktiválás”).

b) A Szerződés a Regisztrációhoz nem kötött
Szolgáltatásokra vonatkozóan azzal is létrejön a Fishngo és a Platform nem
regisztrált látogatója között, ha (i) a látogató a Weboldalt információ szerzés
céljából felkeresi, arra belép, és ott további tevékenységével a Weboldalt
használja, (ii) a Weboldalt RSS feed által követő program segítségével követi.
Ilyen esetben a Felhasználó alatt a nem regisztrált látogatót és követő
felhasználót is érteni kell és a nem regisztrált látogató és követő felhasználó
elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződés elfogadásaként értékeli a Weboldal
használatát vagy követését.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elektronikus
formában jön létre, a Fishngo nem köteles a Felhasználónak papír alapú
Szerződés példányt küldeni. Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Fishngo
nem köteles archiválni a Felhasználó és a Fishngo között létrejött Szerződést
vagy egyéb tranzakciót. A Fishngo kifejezetten javasolja, hogy a Szolgáltatások
igénybevétele és a Weboldal használata előtt Felhasználó nyomtassa ki vagy
mentse el a Szerződés egy példányát saját felhasználásra.
Ha a Felhasználó a munkaadója vagy más jogi személy, illetve nem teljes
cselekvőképességű személy nevében fogadja el a Szerződést, kijelenti és
szavatol azért, hogy: (i) teljes jogi felhatalmazással rendelkezik arra, hogy
kötelezettséget vállaljon a Szerződés teljesítésére a képviselt személy
nevében; (ii) elolvasta és megértette a Szerződést; valamint (iii) elfogadja a
Szerződést a Felhasználó által képviselt személy nevében.

Jelen Szerződésben meghatározottak szerint elektronikus úton tett, valamint a 
platformon  keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.

Szerződés létrejötte
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Szolgáltatásaink köre 

A Platformon keresztül cégünk (Fishngo és (disztribúciós)
társcégei) egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a
 Szolgáltatók (hivatalos minőségükben, vállalatok között kereskedelem
(B2B) vagy fogyasztói kereskedelem (B2C) keretében) meghirdethetik,
forgalmazhatják, kiadhatják, promótálhatják és/vagy kínálhatják kiadó
szobáikat,horgászhelyeiket/túráikat melyek között a Platformot az adott célból
meglátogatók böngészhetnek, kereshetnek, összehasonlíthatnak, lefoglalhatnak,
megvásárolhatnak vagy kifizethetnek („Fishngo Szolgáltatás”). Amennyiben Ön
foglalást hajt végre a Fishngo Szolgáltatás használatával, Ön közvetlen
(jogilag kötelező érvényű) szerződéses kapcsolatba lép a terméket,
szolgáltatást vagy szállást kínáló Szolgáltatóval. Attól a ponttól kezdve, hogy
Ön lebonyolította a foglalását, cégünk kizárólag közvetítő szerepet tölt be Ön
és a kiválasztott Szolgáltató között, eljuttatva az Ön releváns foglalási
adatait a Szolgáltatónak, és egy visszaigazoló e-mailt küldve Önnek a
Szolgáltató nevében. A Fishngo semmilyen terméket vagy szolgáltatást nem
biztosít vagy kölcsönöz, és azoknak nem viszonteladója.
A Szolgáltatás nyújtása során közölt információk a Szolgáltatóktól beszerzett
adatokon alapulnak. Ennek megfelelően a Platformunkon hirdető
Szolgáltatók hozzáférést kapnak rendszereinkhez és az ő felelősségük lesz
ezeken keresztül az árak/díjak, a kiadó szobáik, horgászhelyeik a szabályzatok
és feltételek valamint az egyéb, releváns információk feltöltése és frissítése,
melyek megjelennek Platformunkon.

Szolgáltatásunk kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használható
fel. Ennek megfelelően a  Platformunkon feltüntetett tartalmak vagy információk,
szoftverek, foglalások, jegyek, termékek és szolgáltatások újraeladása, deep-
linkelése, felhasználása, másolása, megfigyelése (pl.: spider, scrape),
feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve
versenytársi tevékenységből vagy célból nem engedélyezett.

Habár cégünk minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy hibátlan
Szolgáltatást nyújtson Önnek, nem fogjuk leellenőrizni, és nem tudjuk
garantálni, hogy az összes feltüntetett információ
pontos, teljes körű vagy a valóságnak teljes mértékben
megfelelő. Emellett cégünk nem vállal felelősséget az esetleges hibákért
(megjelenési és elektronikus nyomdai hibákat is beleértve), megszakításokért
(legyen szó a Platformunk vagy bármely szolgáltatásunk bármely (ideiglenes
és/vagy részleges) meghibásodásáról, javításáról, fejlesztéséről vagy karbantartásáról),
pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatokért vagy az információk hiányos
közléséért. Minden időben a Szolgáltatók felelnek a Platformon
feltüntetett (leíró) információk (beleértve az árakat, a díjakat, a
szabályzatokat/feltételeket és a kiadó szobákat) pontosságáért, teljességéért
és valódiságáért. Platformunk nem felelős egyetlen feltüntetett Szolgáltató
(vagy az általa nyújtott felszereltség, helyszín, járművek, (fő- vagy
kiegészítő termék vagy szolgáltatás) minőségének, szolgáltatásai szintjének és
rangsorolásának (pl. csillagbesorolás) ajánlásáért és hirdetéséért, illetve nem
tekinti feladatának azt, amennyiben ez nincs kifejezetten másként jelezve.
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FISH'N'GO NYILATKOZATOK

A Felhasználó a
Regisztrációval és a Weboldal használatával egyben - igazolja, hogy 18.
életévét betöltött, cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó
gondnokság alatt nem álló, cselekvőképességet nem érintő támogatóval a Weboldal
használata tekintetében nem bíró természetes személy;

 igazolja, hogy a Regisztráció és a platform használata során megadott személyes és
 egyéb adatai a valóságnak megfelelnek, illetve más személyiségi jogait nem
 sértik;

 tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatának előfeltétele, hogy a jelen
 Szerződést, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő adatkezelési,
 adatfeldolgozási, adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos szabályzatát
 („Adatkezelési Szabályzat”) magára nézve kötelezőnek fogadja el;

 kijelenti,hogy a jelen Szerződés és az Adatkezelési
 Szabályzat rendelkezéseit elolvasta, azokat megismerte és megértette,
 így ismeri a Szolgáltatások igénybevételének szabályait és a Weboldal
 használatának feltételeit, azok teljes ismerete alapján önként, saját
 elhatározásából és saját kockázatára veszi igénybe a Szolgáltatásokat;
 
hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának
 megfelelően felhasználja;

 tudomásulveszi továbbá, hogy a Szolgáltatások igénybevétele, és a Weboldal
 használata saját felelősségre és elhatározásból történik, a Szolgáltató
 nem ellenőrzi, illetve nem vállal felelősséget azokért az esetleges
 következményekért, amelyek abból következnek, hogy a Felhasználó személyes
joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint hatályos és érvényes
 jogszabályok vagy egyéb vallási, társadalmi előírások tilalmazzák vagy
 korlátozzák a Weboldal, a Szolgáltatások, vagy az azokhoz hasonló egyéb
 szolgáltatások igénybevételét vagy teljesítését;

Nyilatkozatok
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• tudomásul veszi, hogy a platform célja a összegyűjtött Ajánlatainak
meghatározott szempontok szerinti közzététele, és a Fishngo nem
szavatol semmiféle Ajánlat pontosságáért, biztosításáért vagy felel
annak elmaradásáért;
• tudomásul veszi, hogy az oldalon található Ajánlatok csak és
kizárólag a Felhasználó személyes céljaira használhatók,
kereskedelmi célokra nem;
• vállalja, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során megismert
Ajánlatokkal, azok teljesülésével vagy teljesülésének elmaradásával
összefüggésben, vagy az azokból fakadó következményekkel
kapcsolatban nem érvényesít semmiféle követelést a Fishngo-val
szemben;
• vállalja, hogy semmilyen formában nem veszi igénybe a
Szolgáltatásokat és használja a Weboldalt ahhoz, hogy olyan
tartalmat bocsásson rendelkezésre, amely kiskorú Felhasználónak
vagy egyéb kiskorú személynek a hatályos és a Szerződésre
irányadó jog szerint vagy a Felhasználó országában hatályos
jogszabályok szerint kiskorúaknak nem közvetíthető;
• tudomásul veszi, hogy a Fishngo bármikor részben vagy egészben
megváltoztathatja vagy megszüntetheti a platformot, vagy azok
tartalmát és az azokon megjelenő információkat, linkeket is a jelen
Szerződés rendelkezéseivel összhangban;
• tudomásul veszi, hogy amennyiben bármely Tartalom részeként
megad földrajzi tartózkodási helyet, úgy a Fishngo ezt nyilvántartja,
Ajánlatok targetálására (személyre szabására) felhasználhatja;
• tudomásul veszi, hogy a Fishngo a Felhasználó platform
igénybevételét érintő aktivitási adatait tárolhatja és felhasználhatja;
• tudomásul veszi, hogy a Fishngo jogosult a Szerződésben
meghatározott esetekben törölni a Felhasználó Regisztrációját
és/vagy (újbóli) hozzáférését a Weboldalhoz és/vagy (újbóli)
Regisztrációját nem engedélyezni;
• a Szolgáltatások a Felhasználói Fiók aktiválásának
visszaigazolása, vagy a Weboldal használat megkezdése utáni 14
napon belüli megkezdését a Felhasználó kifejezetten kéri a
Szolgáltatótól.



FISH'N'GO SZERZŐDÉSKÖTÉS

A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti
továbbá, hogy:

 a Szolgáltatás használatához Regisztráció, vagy Hírlevélre való feliratkozás
 esetén érvényes e-mail címet ad meg, valamint a Regisztráció során választ
 egy felhasználónevet és egy jelszót (e-mail cím, felhasználónév és jelszó
 együtt „Azonosítók”) vagy a Regisztrációt Facebook azonosítója
 segítségével (Facebook Connect) végzi el;

 a  Regisztráció vagy a Szolgáltatások igénybevétele illetve a Weboldal
 használata során nem végez Regisztrációt vagy nem használja a Weboldalt és
 a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében;

 felel a jelszó titokban tartásáért, és a jelszó és a Felhasználói Fiók
 használatával végzett bármely tevékenységért; a jelszó elvesztéséből eredő
 károk megtérítéséért, továbbá Felhasználói Fiókkal történt
 visszaélésekért, továbbá az ebből eredő közvetlen vagy a közvetett
 következményekért teljes körű felelősséget vállal és harmadik személyek
 által ebből eredő bármilyen igények esetén teljes körűen megvédi és
 mentesíti (ideértve az ügyvédi költségeket is) a Fishngot;

haladéktalanul értesíti a Fishngot az Azonosítókkal történő minden jogosulatlan
tevékenységről és felelős az ennek elmaradásából eredő minden
következményért;

 a Szolgáltatás és platform használata során minden, a Felhasználói
 magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;

 a magyar nyelvet vagy az általa elfogadott Szerződés egyéb nyelvét érti és
ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

 a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy a platformot nem használja
 más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületének vagy jó
 hírnevének megsértésére, az emberi méltóság és az egyenlőség elvének
 megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb
 jogainak megsértésére;

Nyilatkozatok
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nem használja a platformot politikai célú, tartalmú tevékenységre;
nem használja a platformot nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére
vagy továbbítására, ideértve különösen a "spam", vagy más felhasználóknak
szándékosan küldött láncleveleket (hoax).

tudomással bír arról, hogy jogellenes tevékenységnek minősül, különösen a Fishngo
számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy
behatolási kísérlet (hacking), valamint a Szolgáltatás működésének
akadályozására irányuló kísérletet;

a Fishngo által biztosított interfészen kívüli eszközökkel nem csatlakozik
(illetve nem próbál meg csatlakozni) a Szolgáltatásokhoz, kivéve ha a
Szolgáltató írásbeli felhatalmazást adott erre;
nem használ olyan automatikus alkalmazást, keresőrobotot, oldal kereső vagy
visszafejtő, illetve bármely más automatikus vagy kézi alkalmazást, vagy eljárást,
amellyel a Szolgáltatás vagy annak bármely része módosítható
vagy indexelhető, kivéve az ismert és elismert keresőmotorok (pl. Bing,
Google, Yahoo kereső szolgáltatások) keresőmotorjait, illetve az általuk
szolgáltatott oldalkeresési és listázási funkciókat, indexelést és más
hasonló, az Weboldal céljával összeegyeztethető általános szolgáltatásait,
illetve kivéve a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával;

a Platform igénybevétele során nem végez jogellenes vagy jogosulatlan
tevékenységet 

tudomásul veszi, hogy a Fishngo a Szolgáltatások tökéletesítése érdekében fejleszti 
és újítja a Weboldalt és a Szolgáltatásokat, ezért elfogadja, hogy a
Szolgáltató előzetes erről szóló értesítés nélkül megváltoztathatja a
Szolgáltatások formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát
(véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Szolgáltatások (vagy
 azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy a
 Felhasználót erről előzetesen írásban értesítené;

tudomásul veszi, hogy a Fisgngo a Szolgáltatásokat Magyarországról nyújtja, és nem
szavatolja, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások más országban is
 elérhetőek vagy megfelelőek, vagy megfelelnek a Felhasználók igényeinek;

tudomásul veszi, hogy a Weboldalon megjelenített, vagy a követő hírcsatornában
elérhető Ajánlatok elektronikus hirdetések, melyek eladásösztönző
ajánlatokat. Az Ajánlatok igénybevételének feltételeit az a weboldal
tartalmazza, amelyet az Ajánlatra való kattintással ér el a Felhasználó;

nem vesz részt a Szerződésben és/vagy az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak
megszegésében és mást sem is bíztat erre;

tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden adatot a Fishngo Szolgáltatás
használatához, úgy lehetséges, hogy a Szolgáltatás nem vagy csak
korlátozott mértékben áll a rendelkezésére;

a kiskorúak védelmében a Fishngo jogosult egyes Szolgáltatásokat,
Tartalmakat és a Weboldal tartalmát korlátozni a Felhasználók irányában.
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Tartalmak 10A Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti
továbbá, hogy:

 a Szolgáltatás használatához Regisztráció, vagy Hírlevélre való feliratkozás
 esetén érvényes e-mail címet ad meg, valamint a Regisztráció során választ
 egy felhasználónevet és egy jelszót (e-mail cím, felhasználónév és jelszó
 együtt „Azonosítók”) vagy a Regisztrációt Facebook azonosítója
 segítségével (Facebook Connect) végzi el;

 a  Regisztráció vagy a Szolgáltatások igénybevétele illetve a Weboldal
 használata során nem végez Regisztrációt és nem használja a Weboldalt és
 a Szolgáltatásokat engedély nélkül más személy nevében;

 felel a jelszó titokban tartásáért, és a jelszó és a Felhasználói Fiók
 használatával végzett bármely tevékenységért; a jelszó elvesztéséből eredő
 károk megtérítéséért, továbbá Felhasználói Fiókkal történt
 visszaélésekért, továbbá az ebből eredő közvetlen vagy a közvetett
 következményekért teljes körű felelősséget vállal és harmadik személyek
 által ebből eredő bármilyen igények esetén teljes körűen megvédi és
 mentesíti (ideértve az ügyvédi költségeket is) a Fishngot;

haladéktalanul értesíti a Fishngot az Azonosítókkal történő minden jogosulatlan
tevékenységről és felelős az ennek elmaradásából eredő minden
következményért;

 a Szolgáltatás és platform használata során minden, a Felhasználói
 magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;

 a magyar nyelvet vagy az általa elfogadott Szerződés egyéb nyelvét érti és
ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

 a jelen Szerződés elfogadásával kijelenti, hogy a platformot nem használja
 más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületének vagy jó
 hírnevének megsértésére, az emberi méltóság és az egyenlőség elvének
 megsértésére vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb
 jogainak megsértésére;

A Szolgáltatások igénybevételével
és a Weboldal használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltatások igénybevétele során találkozhat olyan Tartalmakkal, aggályosnak
találhat, és saját felelősségére veszi igénybe a Platformot és s
Szolgáltatásokat e tekintetben, és erre alapozottan igényt nem támaszt a
Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy az
általa nyilvános adatnak megadott adatokat más Felhasználó megismerheti,
listázhatja, kategorizálhatja, rendezheti és elismeri, hogy az ilyen adatok,
listák, kategóriák, rendezések tekintetében saját felelősségére veszi igénybe a
Szolgáltatásokat és használja a platformot.
A fényképek feltöltésével rendszerünkbe (például azok hozzáadása értékelésekhez)
 Ön vállalja, kijelenti és garantálja, hogy Ön a fotók/fényképek szerzői jogának birtokosa,
és beleegyezik abba, hogy a Fishngo használja a feltöltött fotókat, fényképeket a (mobil)
weboldalán és alkalmazásaiban, (online és offline) promóciós anyagaiban és
kiadványaiban, vagy bármilyen más módon, a Fishngo saját belátása szerint.
Ön egy nem kizárólagos, világszerte használható, visszavonhatatlan, feltételek
nélküli, örökös jogot és licenszet biztosít a Fishngo számára, hogy az saját
belátása szerint a fotókat/fényképeket használja, reprodukálja (vagy
reprodukáltassa), megjelenítse, terjessze, továbblicenszelje, kommunikálja vagy
bármilyen más módon elérhetővé tegye. Azáltal, hogy feltöltötte a fotókat/fényképeket
a feltöltő teljes jogi és erkölcsi felelősséget vállal a harmadik felek
(beleértve többek között a szállások tulajdonosait) által esetlegesen
támasztott igényekért és követelésekért, ami a Fishngo fotóknak/fényképeknek
való használatából vagy közzétételéből fakadhat. A Fishngo a feltöltött
fényképeknek nem a tulajdonosa, és azok jóváhagyása sem a feladata. A feltöltő
vállalja a fotók/fényképek valódiságával, érvényességével és azok használati
jogával kapcsolatos összes felelősséget, a Fishngo-t ilyen jellegű felelősség
nem terheli. A Fishngo határozottan elutasít a képek posztolásával kapcsolatos
mindennemű felelősséget. A képeket feltöltő személy garantálja, hogy a
feltöltött képek nem tartalmaznak vírust, trójait vagy bármilyen más fertőzött fájlt,
valamint hogy nem tartalmaznak pornográf, törvénytelen, obszcén, sértő,
kifogásolható vagy ellenezhető tartalmat, és hogy nem sértik meg harmadik fél
jogát (szellemi tulajdonjog, védjegy vagy magántitokhoz való jog). Bármely
olyan fotó/fénykép, mely nem felel meg a fentebb említett kritériumoknak, nem
kerül közzétételre és/vagy a Fishngo bármikor eltávolíthatja, előzetes
értesítés nélkül.

A Felhasználó szintén tudomásul veszi és egyben hozzájárul,
hogy az általa nyilvánosnak feltöltött vagy megküldött
Tartalmakhoz bárki hozzáférhet. Ugyanakkor a Tartalmak
megjelenésének egy részét a Platformon és/vagy
Regisztrációkor meghatározottak szerint a Felhasználók
maguk szabályozhatják.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Fishngo a horgász
kártya számát(regisztrációja törléséig), míg a horgász
engedély számát maximum egy év 3hónapig tárolja
adatbázisában.

Továbbá tudomásul veszi, hogy a
Fishngo a Szolgáltatóknál elérhető tartalomhoz nyújt
hozzáférést a Felhasználónak és egyéb tartalmakhoz is
hozzáférést nyújthat (például aktuális hírekhez).

Felhasználó szintén tudomásul veszi, hogy a Fishngo az
általa feltöltött Tartalmakat igyekszik a
Szolgáltatások igénybevétele alatt minél több ideig tárolni, de
elképzelhető,hogy azokat kapacitás hiányában vagy egyéb
okból törölnie kell.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy az általa törölt
Tartalmak a Tartalmakat fogadó személyeknél
megmaradhatnak, még ha az ő Felhasználói Fiókja törlésre is
kerül,vagy törli azokat.
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A Szolgáltatók által kínált árak megegyeznek a szolgáltatók hivatalos áraival. A
Szolgáltatás ára mindig tartalmazza az áfát/kereskedelmi adót és az egyéb adókat (ezen
adók esetlegesen változhatnak)és díjakat, hacsak ez nincsen másképp megállapítva a
Platformon vagy a bizonylati e-mailben/jegyen. A jegyárak személyre vagy csoportra
szólhatnak, és a jegyen feltüntetett érvényességi ideig szólnak. Az összes díjat és adót
(beleértve az idegenforgalmi adót) felszámíthatja a Szolgáltató lemondás vagy
meg nem jelenés esetén.

Néhány esetben bizonyos szálláshelyek, horgászhelyek és túrák termékek vagy 
szolgáltatások alacsonyabb árakon foglalhatók le Platformunkon, ezek az Utazási
Szolgáltató által meghatározott árak esetleges megkötések és feltételek fejében vehetők
igénybe, melyek vonatkozhatnak például a lemondásra vagy a visszatérítésre (vagyis nem
lemondhatóak és nem visszatérítendőek is lehetnek).
 
Lemondás és foglalástól való elállás feltételei:
Lemondás: A vásárló a foglalási napot követő hetedik napig, foglalását ingyenesen
lemondhatja, ebben az esetben a foglalási összeg értéke részére visszajár. Ezt követő
lemondás esetén automatikusan a Fishngo kuponkódot állít ki Vásárló részére, ami az adott
szolgáltatás későbbi, időkorlát nélküli beváltására szolgál. Azaz a foglalás értéke levonásra-  
és a szolgáltatás díja átutalásra- kerül Megbízó irányába, amit a vásárló egy általa választott
későbbi időpontban érvényesíthet ugyanazon szolgáltatásra.
Elállás: Az eseménynapot megelőző hetedik naptól kezdődően a foglalások nem
lemondhatóak, azok foglalási értékét Vásárló elállás esetén elveszíti, a Megbízó részére
pedig átutalásra kerül a szolgáltatás díja.

Az online bankkártyás fizetések a SIMPLE PAY rendszerén keresztül valósulnak meg. A
bankkártya adatok a Fishngohoz nem jutnak el. A Fishngo tiszteletben tartja az Ön adatait.
Kérjük, olvassa el az adatvédelemről és sütikről szóló információkat is.
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Hacsak másként nem tüntetjük fel, szolgáltatásunk igénybevétele tranzakciós ellenértékkel növelten közvetít
szolgáltatásokat.Ön az utazásfoglalás során megadott összeget (továbbá a hatályos adókat és díjakat,
amennyiben az ár azokat nem tartalmazza) fogja fizetni a Szolgáltatónak. Minden foglalás 6% tranzakciós díjat
tartalmaz.

A Szolgáltatók jutalékot fizetnek (a termék árának -pl. szobaárnak/horgászhelyárnak-egy csekély százalékát) a
Fishngo-nak, miután a felhasználó igénybe vette a Szolgáltató által nyújtott terméket vagy szolgáltatást (miután a
vendég megszállt és fizetett a szálláshelyen). A Szolgáltatók növelhetik láthatóságukat az oldalunkon, ha
magasabb jutalékot fizetnek (Láthatóságnövelő eszköz). A Láthatóságnövelőt (magasabb pozíció a keresési
találatok listájában magasabb jutalékért cserébe) minden Szolgáltató saját belátása szerint használhatja egyes
termékekhez vagy időszakokhoz. 

A rangsorolásért felelős algoritmus az alapértelmezett rangsor felállításánál figyelembe veszi a szolgáltató által
fizetett magasabb jutalékot. A Preferált partnerek magasabb jutalékot fizetnek, ezért magasabban is rangsoroljuk
őket a keresési találatokban. A jutalék egy részéből a Fishngo környezetvédelmi projekteket támogat.

Kizárólag a Fishngo-val kereskedelmi kapcsolatot ápoló (szerződésben álló) Szolgáltatók lesznek elérhetőek a
Platformon (csak ők értékesíthetik termékeiket akár fogyasztói- (B2C), akár vállalatközi kereskedelem (B2B) keretei
között). A Fishngo platformja nem nyitott, nálunk a fogyasztók nem értékesíthetik termékeiket más fogyasztóknak.
A Fishngo nem teszi lehetővé platformján vagy azon keresztül a C2C, vagyis (magánszemély)
fogyasztók közötti kereskedelmet.



FISHNGO KOMMUNIKÁCIÓ

Levelezés 
- és kommunikáció
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A foglalással Ön elfogadja, hogy (i) e-mailt kapjon tőlünk
a bejelentkezés dátuma előtt, amely információkat tartalmaz úti céljáról,
illetve bizonyos információkat és ajánlatokat (beleértve a harmadik féltől
származó ajánlatokat, amennyiben ezt engedélyezte) az Utazásfoglalással és úti
céljával kapcsolatosan, ezenkívül elfogadja, hogy (ii) e-mailt kapjon tőlünk az
érkezése után, amiben értékelheti a szolgáltatót és a Szolgáltatást magát;
valamint (iii) e-mailt kapjon tőlünk a szálláshelyen való tartózkodása után,
amellyel lehetőséget kínálunk a szálláshellyel kapcsolatos véleményének
megosztására. További információért az esetleges kapcsolatfelvételt illetően
olvassa el az adatvédelemről és a sütikről szóló nyilatkozatunkat.
A Fishngo nem vállal semminemű felelősséget a
Szolgáltatóval való, a platformján keresztül történő kommunikációval
kapcsolatban.

 A Szolgáltatónak küldött kérések, kommunikáció, illetve azok
megérkezéséről szóló jóváhagyás semmire nem jogosít. A Fishngo nem vállal
semmilyen felelősséget azért, hogy a küldött kommunikáció/kérés időben
megérkezik,illetve hogy azokat a Szolgáltató elfogadja.

Annak érdekében, hogy a  foglalását megfelelően biztosítsa, helyes e-mail címet kell
megadnia. A helytelenül megadott vagy elírt e-mail címekhez, telefonszámokhoz
vagy hitelkártyaszámokhoz,(illetve azok helyességének ellenőrzéséhez) kapcsolódó
bármilyen felelősséget kizárunk és elutasítunk.

A Fishngoval vagy a Szolgáltatással kapcsolatos bármely
esetleges panaszt azonnal, de legkésőbb a szolgáltatás igénybevételétől (vagyis
a tervezett kijelentkezési dátumtól) számított 30 napon belül jelenteni kell.
Bármely igény vagy panasz, melyet 30 napon túl nyújtottak be, elutasításra
kerülhet, és az igény bejelentője elveszíti jogát bármely jellegű  kompenzációhoz. 

Az árak és elérhetőségek folyamatos frissítése illetve
kiigazítása miatt azt javasoljuk, hogy állítása alátámasztásához (amennyiben
arra később szükség lehet) készítsen a foglalás során képernyőképet.
Fogyasztók (az Európai Gazdasági Térségben): 
Azt tanácsoljuk, hogy először minden panaszával az ügyfélszolgálatunkat keresse
meg. Ha az ügy megoldatlan maradt, panaszt tehet az Európai Bizottság online
vitarendezési platformján, melyet online fogyasztói jogviták rendezésére hívtak
életre: http://ec.europa.eu/odr.



FISH'N'GO VENDÉGÉRTÉKELÉS

Weboldalunkon/applikációnkban az alapértelmezett besorolás a „Fishngo által ajánlott” (vagy bármilyen
hasonló besorolás); ez az Alapértelmezett Besorolás. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Alapértelmezett
Besorolás egy teljesen automatikus rendszer (algoritmus) alapján működik,
bizonyos kritériumok alapján. Ezek közé tartozik például egy horgászhely/szálláshely népszerűsége a
látogatók körében (pl. vendégértékelések), ügyfélszolgálati előzmények (beleértve az ügyfélpanaszok
típusát és számát), bizonyos foglalásokkal kapcsolatos adatok (foglalások,lemondások, konverziók,
túlfoglalások száma, elérhetőség, stb.) és a látogató (múltbéli) böngészési tevékenysége. Az algoritmus
a szolgáltató időben történő jutalékfizetését és a jutalék mértékét is figyelembe veszi. Felhívjuk figyelmét,
hogy az Ön kényelme érdekében más módokat is ajánlunk a Szolgáltatók
rangsorolására. Ügyfeleink választhatnak például legalacsonyabb ár, értékelési pontszám, szállástípus,
fogni kívánt halfaj stb. szerinti sorrendet is. Így ügyfeleink teljes mértékben maguk irányítják a találati lista
megjelenítését.

Egyes városokban és régiókban a Fishngo egy preferált partner programot működtet. A program
lehetővé teszi, hogy az abban résztvevő és annak feltételeit teljesítő Szolgáltatók a többi Szolgáltatónál
előrébb legyenek rangsorolva az alapértelmezett 'Ajánlott' találati listában az érintett városban/régióban.
A preferált Szolgáltatókat kiemelt színnel jelöljük. Az előrébb való rangsorolásért a preferált  Szolgáltatók
magasabb jutalékot fizetnek. Kizárólag a meghatározott kritériumokat teljesítő  Szolgáltatók vehetnek
részt a preferált partner programban.

A szolgáltatás Fishngo-n megjelenő csillagbesorolásáról nem a Fishngo dönt, hanem maga a
szolgáltató, vagy egy (tárgyilagos) csillagbesorolást megállapító, független harmadik fél. A Fishngonak
szolgáltatott csillagok számán alapul az ajánlatok megjelenési sorrendje (magas-alacsony vagy
alacsony-magas). A (helyi) szabályozásoknak megfelelően a csillagbesorolás lehet (független) harmadik
felek feladata, így akár egy (hivatalos) szállásokat osztályozó szervezet, de történhet a
szállásszolgáltatók véleménye alapján is, a tárgyilagosság igénye nélkül. A csillagbesorolásokra a
Fishngo nem vet ki semmilyen formai követelmény és nem is ellenőrzi azokat. Általánosságban a
csillagbesorolás arra szolgál, hogy megmutassa, hogyan viszonyul az adott szállás a jogi feltételeknek
(amennyiben van ilyen), de szabályozás hiányában a piaci vagy (bevett) iparági követelményeknek az ár,
a felszereltség és az elérhető szolgáltatások tekintetében (mely követelmények és szabványok
országonként és szervezetenként
változhatnak).

Vendégértékelések
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A Fishngo csak a szolgáltatáson valóban résztvett vásárlókat
kéri meg értékelés írására, és a szolgáltatás nyújtotta élmányek pontozására. Az
értékelési kérést a vásárló a szolgáltatás igénybevétele közben
is megkaphatja. A kitöltött értékelés (beleértve a tartózkodás közben beküldött
értékelést is) (a) esetlegesen megjelenítésre kerülhet az adott Szolgáltató
információs oldalán azzal a kizárólagos céllal, hogy a (jövőbeni) vendégeket
informálja az Ön véleményéről a Szolgáltató szolgáltatásaival (és a
szolgáltatás színvonalával), valamint a Szolgáltató minőségével kapcsolatban,
illetve (b) (részben vagy egészben) felhasználható és elhelyezhető a Fishngo
belátása szerint (pl. marketing, promóciós vagy szolgáltatás-fejlesztési
célokra) saját Platformján, illetve olyan médiaplatformokon, hírlevelekben,
különleges promóciókban, alkalmazásokban vagy bármely olyan csatornán,
melyet a Fishngo birtokol, használ, üzemeltet vagy irányít. Friss és releváns
értékeléseket szeretnénk megjeleníteni, ezért az értékeléseket csak korlátozott
ideig, a kijelentkezés dátumától számított 28 napon belül fogadjuk el. Az
értékelések a megjelenés után 24 hónapig lesznek láthatóak. Az értékelések
megjelenési sorrendjét a dátum mellett olyan tényezők befolyásolják, mint az
értékelés nyelve, valamint a pontszám mellett szöveges vélemény megléte.
Azoknak a vendégeknek az értékelése, akik rendszeresen részletes és átfogó
értékeléseket írnak (úgynevezett „tudósítók”), a lista tetején jelenhet meg.
Számos szűrő és szempont alapján lehet rendezni az értékeléseket (pl:
célközönség, dátum, nyelv, pontszám).

 A Fishngo nem teszi lehetővé a Szolgáltatók számára az értékelésekre való
válaszadást. Fenntartjuk a jogot, hogy az értékeléseket moderáljuk,
visszautasítsuk vagy eltávolítsuk, saját belátásunk szerint, amennyiben azok sértik
az értékelésekre vonatkozó irányelveinket. Az értékelési űrlap felmérésnek
tekintendő, és nem tartalmaz  (további kereskedelmi) ajánlatokat, meghívókat
vagy promóciókat. A Fishngo mindent megtesz annak érdekében, hogy eltávolítsa
az olyan értékeléseket, melyek obszcén nyelvezetet tartalmaznak, tartalmazzák
valakinek a nevét vagy lopott értékeket említenek benne.

A Fishngo nem fogad el olyan értékeléseket, amelyek a következők bármelyikét
tartalmazzák:

• Profán vagy szexuális tartalmú szöveg, diszkrimináció, fenyegetés vagy
gyűlöletbeszéd

• Teljes név, vagy név szerint sértő megjegyzés a szállás egy munkatársára

• Illegális tevékenységre történő utalás(pl: drog vagy prostitúció)

• Weboldalak címe, e-mail vagy postai cím, telefonszám, hitelkártya adatok

• Politikailag érzékeny témák



FISH'N'GO SZELLEMI TULAJDONJOG

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges,
 illetve a Platformon található vagy általa alkalmazott szoftver és a Platformon feltüntetett
tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) a Fish&go
Kft.-nek, valamint Szolgáltatók cégeinek tulajdonát képezik.

A szolgáltatást (beleértve a vendégvéleményeket és a fordított tartalmakat) közvetítő
Platformmal (a Platformmal, annak grafikus megjelenésével (beleértve az
infrastruktúrát), és az ezekre vonatkozó szellemi tulajdonjoggal) kapcsolatos
valamennyi jog, jogcím és érdekeltség a Fishngo kizárólagos tulajdonát képezi.

Más (magán- vagy jogi) személyeknek nem áll jogában sokszorosítani,
eltulajdonítani, azokra (hyper-/deep)linkkel hivatkozni, kiadni, hirdetni,
reklámozni, integrálni, kisajátítani, kombinálni vagy más módon felhasználni az
általunk kínált tartalmakat (azok fordításait és a vendégértékeléseket) vagy a
márkanevet, hacsak erre előzetesen írásos engedélyünket nem adjuk.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató
által a Felhasználó használatba adott bármilyen szoftver tekintetében is a
fentiek az irányadóak.

A ’ Fishngo’ név, logo és kapcsolódó termékek,
szolgáltatási név, szlogen, dizájn elemek a Szolgáltató tulajdonát képezik.
Engedély nélküli használat esetén a Szolgáltató minden jogi lépést megtehet a
jogtalan használat megszüntetése és az azzal okozott károk megtérítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó, vagy harmadik személy szellemi alkotásának jogai
sérülnének a platformon, és szeretné a sértő Tartalmat eltávolíttatni, akkor
kérjük, haladéktalanul jelezze ezt a Fishngonak az peter@fishngo.net e-mail
címen teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
értesítésével a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására vonatkozóan.

Szellemi tulajdonjog
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Kérjük, hogy az alábbi esetben a következő információkat
közölni szíveskedjen:

 a) a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
 b) a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
 c  a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint
     elektronikus levelezési címét.



A Szerződés módosítása

A Fishngo fenntartja a jogot, hogy jelen Szerződést
egyoldalúan módosítsa. A módosított Szerződést a Szolgáltató a Weboldalon a

módosítás hatályba lépését megelőzően legalább öt (5) napig közzéteszi.
A Fishngo fenntartja a jogot a jelen Szerződés, így

különösen a Szolgáltatásban való részvétel szabályainak a megváltoztatására,
úgy is, hogy a módosításokról a Felhasználó Felhasználói Fiókján vagy a

Regisztrációkor megadott e-mail elérhetőségén keresztül értesíti a
Felhasználókat. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik internet

hozzáféréssel és a Weboldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját és/vagy a
Regisztrációnál megadott email postaládáját rendszeresen ellenőrzi és a

Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal
használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen

Szerződés elfogadásával hozzájárul.
A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy

amennyiben a Szolgáltatásokat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi,
hogy a Szerződés feltételei megváltoztak, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a

Felhasználó elfogadta a Szerződés módosított változatát. 16
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A Fishngo fenntartja a jogot, hogy törölje azokat a
Felhasználói profilokat vagy korlátozza azon Felhasználók jogait, akik a
Szerződés, illetve az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megszegik. A
Fishngo azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést és törölheti vagy
felfüggesztheti a Felhasználó Regisztrációját különösen (de nem kizárólagosan)
az alábbi esetekben:

ha a Felhasználó magatartása erre alapos indokot ad, így különösen, ha az a
Fishngo vagy más Felhasználókkal szemben olyan magatartást tanúsít,
illetve más módon kárt okoz, illetve a magatartás a Szolgáltató
Felhasználó Irányelvek előírásaiba ütközik vagy megszegi a jelen Szerződésbe
foglalt nyilatkozatait;

ha a Felhasználó szerződéskötését követően, a jelen Szerződés meghatározott
feltételei nem teljesülnek, így különösen, ha cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alá kerül;

ha a Felhasználó a Szerződés rendelkezéseit megszegi, a Weboldalt, illetve a
Szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;

ha  a Felhasználó a hatályos jogszabályok vagy a Szerződés által szabályozott,
a szellemi tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más
módon megsérti;

ha a Felhasználó törli felhasználói profilját, így a Felhasználói Fiókját;

ha a Szolgáltató a Szerződés alapján törli a Felhasználó Regisztrációját;

a Fishngo a Szolgáltatások nyújtását megszünteti a Felhasználó felhasználási
helyén;

ha a Fishngo a Weboldalt megszünteti egyéb, a jelen Szerződésben
meghatározott esetben.

Indokolás nélküli felmondási/elállási jog:
A Felhasználó a Szolgáltatás Aktiválásától számított 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a Szolgáltatástól. A Felhasználó a 45/2014. (II.26.)
Korm.rendelet 2. Melléklete szerinti nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozata útján élhet elállási jogával. Kérjük, olvassa el a
Kormányrendelet 1. Számú mellékletét is az elállási joga gyakorlásához!
A Felhasználó egyoldalú, írásbeli, indokolás nélküli
nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést. A Felhasználó
indokolás nélküli felmondása esetén Szolgáltató jogosult ésszerű költségei
megtérítésére. 

A Fishngo és a Szolgáltató mindketten felmondhatják a
szerződést bármilyen okból (beleértve a szerződésszegés és a csőd
(bejelentésének) esetét), a felek által elfogadott felmondási idő figyelembe
vételével.

Amennyiben a Szerződés rendelkezései hatályukat vesztik, ez nem érint semmilyen
olyan jogot, kötelezettséget és felelősségvállalást, amely a Felhasználó vagy a
Fishngo érdekében állt, amelynek a Felhasználó vagy a Fishngo az alanya (vagy
amelyet a Felhasználó vagy a Fishngo a Szerződés hatálya alatt szerzett meg),
illetve amely kifejezetten határozatlan időre jött létre.

j j
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Felelősség korlátozása 18A felhasználó saját felelősségére használja a weboldalt és a szolgáltatásokat.

A szolgáltató kizár mindennemű felelősséget a platformon elhelyezett információk,
ajánlatok hitelességéért, pontosságáért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért,
megbízhatóságáért, működőképességéért, használhatóságáért vagy rendelkezésre
állásáért.
A Fishngo különösen kizár minden felelősséget a weboldalon megjelenő vagy a
weboldal használatával megjeleníthető ajánlatok fennállásáért, hitelességéért,
időszerűségéért, pontosságáért, érvényességéért, megbízhatóságáért, minőségéért
- ide értve az ajánlásokat, rangsorolásokat is--, különösen az ajánlatok
elmaradásáért.

A Fishngo kizárja a felelősségét az adatbeviteli és nyomdahibákért
(szövegszerkesztési hibákért). A Fishngo kizár továbbá minden felelősséget az egyes
felhasználók által tanúsított magatartásért, ide értve az általuk a weboldalon
elhelyezett, megjelenített, közzétett vagy a szolgáltatónak megküldött
tartalmakat is. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy az általa elhelyezett,
megjelenített, közzétett, megküldött tartalmakkal kapcsolatosan felmerült
igényekért időbeli korlát nélkül helytáll, és teljes mértékben megvédi,
mentesíti és kártalanítja szolgáltatót az ezekből fakadó igényekkel szemben. A
felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy helytállási kötelezettségét nem
enyhíti a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülményekre való
hivatkozása ez esetekben, illetve, az, ha tőle nem volt elvárható a körülmény
elkerülése, vagy a kár elhárítása.

A Fishngo nem szavatol a weboldal és a szolgáltatások működéséért,
használhatóságáért, hibamentességéért és működőképességéért, sem
ezek és a működtető szerver biztonságáért. A Fishngo fenntartja magának a jogot
(de nem köteles arra), hogy kijavítsa a weboldalon felmerülő hibákat.  A Fishngo
nem szavatol azért, hogy a szolgáltatások és a platform megfelel a felhasználók által
állított követelményeknek, elvárásoknak.

A Fishngo nem vállal felelősséget arra, hogy a
szolgáltatások igénybevétele vagy a weboldal használata révén valamely ajánlat
ténylegesen és a közzétetteknek megfelelően elérhető.
Mivel a Fishngo csupán közzéteszi az ajánlatokat a
weboldalon, a weboldalon megjelenített ajánlatokban szereplő termékekre,
szolgáltatásokra vonatkozó termék- és kellékszavatosság, jótállás a
Szolgáltató, mint hirdető szerződött partner felelőssége.

A Fishngo nem felel a szolgáltatáson keresztül vagy
annak használatával őrzött vagy elküldött tartalom vagy más kommunikációs
adat törléséért, megrongálásáért vagy megrongálódásáért, mentésének
elmulasztásáért. 

A Fishngo szintén nem felel a szolgáltatás igénybevétele vagy a platform
használata, a weboldal rss feed általi követése vagy annak felhasználó általi
lehetővé tétele (pl. Programletöltés) során a felhasználó számítógépére
esetlegesen eljutó vírusok okozta károkért, vagy az eszközeiben keletkező
károkért.

A platformon vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített ajánlatok
és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy
bocsáttatnak rendelkezésre. A felhasználó jelen szerződés elfogadásával
vállalja,
hogy a szolgáltatót teljes körűen megvédi, mentesíti, kártalanítja minden
harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a platform,
illetve
szolgáltatás felhasználó általi használatával függ össze vagy abból ered,
ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely
igényből, hiányból, kárból, perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és
ügyvédi költségből ered.

Fishngo kifejezetten kizárja a felelősséget azokért az esetleges közvetlen vagy
közvetett következményekért, amelyek olyan igényből következnek, ami azon
alapul, hogy a felhasználó személyes joga, lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint hatályos és érvényes jogszabályok vagy egyéb vallási és társadalmi
előírások tilalmazzák vagy korlátozzák a weboldal, a szolgáltatások, vagy az
azokhoz hasonló egyéb szolgáltatások igénybevételét vagy használatát, és a
felhasználó egyedül felelős a helyi jogszabályok és egyéb rendelkezések vagy
előírások betartásáért.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (ún. Hiperhivatkozások vagy
hiperlinkek) tartalmaz, amelyek más külső internetes honlapokhoz nyújtanak
automatikus kapcsolódási lehetőséget ideértve a külső szolgáltatókhoz (pl.
Twitter, Facebook, RSS feed) való bejelentkezést lehetővé tevő linkeket is. Ezek
a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a szolgáltató csupán hozzáférést biztosít.

j j
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 A Fishngo nem köteles megvizsgálni a weboldalról elérhető bármely
weboldalt, és nem vállal felelősséget a weboldalról elérhető külső
weboldalakért, azok elérhetőségéért, a link működőképességéért,
használhatóságáért, tartalmáért, adatkezelési és felhasználási szabályaiért és
azok betartásáért, a linkekről elérhető és letölthető programokért, sem nem
hagyja jóvá azokat. A Fishngo semminemű felelősséggel nem tartozik a
harmadik személyek által üzemeltetett vagy birtokolt weboldalak
igénybevételével vagy használatával kapcsolatos károkért a felhasználók
irányába, a felhasználók saját felelősségükre kattintanak a linkekre.

Az esetlegesen szervezett jutalomakciókra vonatkozóan
a felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az ilyen akciók
kiírására, szervezésére, vagy a szervezett akciók vagy jutalmak bármilyen
igénynek való megfelelésének biztosítására a szolgáltató nem köteles, azt a
szolgáltató saját döntési jogkörében biztosíthatja, vagy felfüggesztheti, vagy
megváltoztathatja, és a szolgáltató a jutalom fajtáját is saját döntési
jogkörében és a weboldalon közzétetteknek megfelelően határozza meg, illetve
a felhasználó kijelenti, hogy a jutalommal vagy jutalomakcióval, annak
elmaradásával kapcsolatban semmiféle követelése nincs a szolgáltatóval
szemben, kivéve, ha a Fishngo erre kifejezetten kötelezettséget vállalt.
A felhasználó felelős minden, általa valótlanul megadott adattal kapcsolatos,
vagy abból származó kárért.

A szolgáltatások eszközöket, lehetőséget biztosítanak az ajánlatok
megjelenítésére, azonban a Fishngo maga nem eladója ezeknek az ajánlatoknak,
így felelősségét is kizárja az azokkal kapcsolatos igények tekintetében, ide értve
a platformon megjelenítésük módjából eredő igényeket is, valamint a
szolgáltatások igénybevétele során -akár előtt- bekövetkező káreseményeket -a
vis major esetét is-. Azonban a Fishngo támogató felléppéssel jár közben a
Vásárlói igényérvényesítése során a szolgáltatókkal szemben. 

A Fishngo egyes konkrét ajánlatokat listáz ki a
partner weboldalakról és jelenít meg a weboldalon saját maga által
meghatározott szempontok alapján. Az átvett ajánlat leírását,
megszövegezését, megjelenését, vizuális- és szövegkörnyezetét módosíthatja a
weboldal működésére tekintettel.

 A felhasználó vállalja, hogy a listázással és megjelenítéssel és
az azokkal kapcsolatban alkalmazott szempontrendszerrel kapcsolatban
semmiféle igényt nem támaszt a Fishngoval szemben.

Vásárló felel az általa megadott adatok hitelességéért, a szolgáltatás
igénybevétele során esetleges más személy adatainak megosztása során az
ezen személyek tájékoztatása is Vásárlót terheli -az önkéntes adatmegosztási
hozzájárulás- jelen szerződés 1.számú melléklete szerint, valamint az általuk
okozott károk és egyéb szabályok betartásáért.

A szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. Évi cviii. Törvény (ektv.) Alapján a hirdetés közzétevőjének minősül, így
kizárólag az ektv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus
hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

Bármilyen referencia, utalás a Fishngo  részéről (név, termék, márka,
szolgáltatás, link, hypertext), nem jelenti a Fishngo elkötelezettségét és
javaslatát az adott ajánlat irányában sem azt, hogy az ajánlat belinkelésével a
szolgáltató elfogadja a belinkelt oldalak tartalmát, vagy hogy azokkal egyetért.

A Fishngo nem felelős a téves, helytelen, vagy gondatlan felhasználásból eredő
károkozásért.

Kellékszavatosság
A kellékszavatosság a 45/2014. (II. 26.) Korm.
Rendelet 3. Mellékletében meghatározottak szerint.
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FISH'N'GO DIGITÁLIS ADATTARTALOM

A Fishngo a digitális adattartalom működését az alábbi  módon biztosítja. 
A Fishngo tájékoztatja a Felhasználót, hogy
Felhasználói végberendezés és internet kapcsolat szükséges a Szolgáltatások
igénybevételéhez, az internet kapcsolatnál a minimum letöltési sebességre nincs
korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatásokat, azok
sebességét. A végberendezés és az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó
felelőssége, a Szolgáltatónak ráhatása erre, illetve ennek milyenségére nincs,
és így felelősségét kizárja minden, a Felhasználó által igénybe vett
végberendezésből vagy internet kapcsolatból, annak milyenségéből,
elmaradásából, vagy sávszélességéből adódó, vagy azzal kapcsolatos igény miatt.

 A Szolgáltatások használatához web böngésző program, és/vagy követő program
szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, a Szolgáltató kizárja
felelősségét minden, a Felhasználó által igénybe nem vett, vagy igénybe vett
böngésző és/vagy követő program milyenségéből adódó igény miatt. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a régebbi internet böngésző verziók korlátozhatják a
Szolgáltatások elérését, sebességét.20

Digitális adattartalom működésének
biztosítása



Vegyes
Rendelkezések

Amennyiben a Szerződés bármely részét bíróság
érvénytelennek mondja ki vagy jogszabály alapján érvénytelen, a Szerződés többi

részét az érvénytelenség nem érinti, az érvénytelen feltétel(ek)en kívüli
feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek. A Szerződés nem

érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként megilletik,
illetve azokat, amelyeket a Felhasználó vagy a Fishngo szerződésben nem

változtathat meg, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.
A Szerződés rendelkezési közül egy sem jogosítja fel a

Felhasználót arra, hogy használja a Szolgáltató kereskedelmi nevét, védjegyeit,
megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető
jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a Felhasználó és a Fishngo között létrejött

írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.
Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem

teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok
teljesítésével, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nem teljesítő

vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a
teljesítéséről. A Szerződés a teljes és kizárólagos megállapodás a Weboldal
használatára és a Szolgáltatások igénybevételére Felhasználó és a Fishngo
között, és hatálytalanít minden más korábbi vagy egyidejű megállapodást. A
Fishngo a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit jogosult harmadik

személyre átruházni vagy engedményezni. A Felhasználó tudomásul veszi és
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozáscsoport minden olyan tagja,

amelynek a Szolgáltató közvetve vagy közvetetten legalább 50%-os tulajdonosi
részesedésen keresztül tagja, a jelen Szerződés

kedvezményezettjének/engedményesének minősül. Az ilyen vállalkozások jogosultak
a Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra

hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot)
tartalmaznak. A Felhasználó a Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit

NEM jogosult harmadik személyre átruházni vagy engedményezni, kivéve ha a
Fishngo ehhez előzetesen, írásban kifejezett beleegyezését adta.

Amennyiben a magyar
nyelvű Szerződés és annak bármilyen nyelvű változata között ellentmondás van, a

magyar nyelvű változat az irányadó. 21
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(1)    Ha a Felhasználó valamely Szolgáltatás felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a
Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
-regisztrációt követően- kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám,
születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, horgásza engedély száma, horgász
kártya száma,bemutatkozás, képfeltöltések, avatar, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

(2)    Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az
Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és
időtartamban kezeli.

(3)    Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti a fiókjával, akkor az Adatkezelő a
fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook
profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, 
 facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

(4)    Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó
szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen
tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz
az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.

(5)    Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre
szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

(6)    Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő
Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fenti V. fejezetben hivatkozott adatok alapján) valamint
érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján)

(7)    A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő
rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a
rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza.
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Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi
      funkciók igénybevétele;
d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e) statisztikák, elemzések készítése;
f)  közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
g) Felhasználó által generált tartalmak  (pl. hozzászólás,  chat, blog, fórum képmegosztás stb.) közzétételéhez tárhely
     biztosítása;
h) közösségi szolgáltatások (fórum,egyes blogok) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása,
     egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
i)  egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény
     biztosítása;
j)  értékesítés esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt szolgáltatás
    igénybevétele, a vételár  számlázása,valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés
    megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
k) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
l)  a Felhasználók jogainak védelme;
m) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

(1)    Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza
a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált
Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a
hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
(2)    Az Adatkezelő a Felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az
Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése
érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.Az értékesítési szolgáltatás igénybevétele esetén ezen kívül az adatkezelés
jogalapja a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése
ill. teljesítése.
 
(3)    Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 
(4)    A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy
hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes
személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a  Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden
felelősség a Felhasználót terheli.
 
(5)    Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.)
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.



Az
Adatkezelés
elvi módja

-1. sz. melléklet-

FISHNGO 1. SZ. MELLÉKLET B2C ÁSZF

(1)    Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos
jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
(2)    A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett
Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
(3)    Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból
kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben,
ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a
felhasználást megtiltsa. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

(4)    A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú
személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve
nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért,
hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött
érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az
internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
 
(5)    Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint
egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A  jelen
pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az
érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül
Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a
Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó
elérhető Személyes adatait.
 
(6)    Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a
Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor
keletkező adatokkal. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről
az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
(7)    Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek  biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden
olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 
(8)    Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.



Az
Adatkezelés
időtartama

-1. sz. melléklet-

FISHNGO 1. SZ. MELLÉKLET B2C ÁSZF

(1)    Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket  követően  legfeljebb  7 napig tárolja. A Felhasználó
által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a
megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a
Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
 
(2)    A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról –
az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes
adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
 
(3)    A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik
le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött
tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok
Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való
leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes
adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 
(4)    Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a
Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
 
(5)    A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a
rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő
biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek
kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette,
vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve
szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 
(6)    Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a
Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
Személyes adat törlését kizárta.



A
Felhasználó

jogai,
érvényesítés

módja

-1. sz. melléklet-

FISHNGO 1. SZ. MELLÉKLET B2C ÁSZF

(1)    A Felhasználó kérheti,
hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát,
és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára
hozzáférést. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan
megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál,
illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
 
(2)    Ettől függetlenül a Felhasználó
Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött
ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a peter@fishngo.net címre
küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A
levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha
a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban
nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót
más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az
Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel
összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén
arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
 
(3)    A Felhasználó kérheti az
Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.
Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos
Személyes adatok kiegészítését. Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz
kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető
rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil
oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését
követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

(4)    A Felhasználó kérheti az
Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5)    A törlési kérelem
megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók
helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás
linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél
adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.
 

 (6) A Felhasználó kérheti, 
hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó
vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a
Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes
adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott
Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
 
(6)    A Felhasználó kérheti,
hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az
Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok
törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 
(7)    A Felhasználó továbbá
akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza,
ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő
általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 
(8)    A Felhasználó kérheti,
hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a
Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat
egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
 
(9)    A Felhasználó
tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok
kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja
közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az
Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a
tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a
kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.



Tájákoztatás az érintett jogairól
-1. sz. melléklet-

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)
 
 Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). 

 A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
 
d. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok
valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)
 
 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben
meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)
 
 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti
jogait.(Rendelet 79. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) 

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet
6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az
olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja
a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban (Rendelet 23. cikk).

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) Az érintett jogosult arra,
hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden természetes és jogi személy jogosult a
hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)
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A Társaság az adó- és számviteli
kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső
szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal szerződéses (ideértve a
munkaszerződést is) vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek
személyes adatait a Társaságot terhelő adó- és számviteli kötelezettségek
teljesítése céljából.  
 
Ennek megfelelően a
következő tájékoztatást adja:
 
Társaság könyvviteli szolgáltatója (adatfeldolgozója)
 
Neve: Autoritás-Soft Szervezési és Könyvszakértői Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 11. VII. em.
Adószám: 13319085-2-41
 
 
Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített
Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak,
kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az 
 Adatfeldolgozók további  adatfeldolgozó igénybe vételére  csak  az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak.

Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a
Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben
Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső
szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
 
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok
tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi
tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő
minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső
szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a 
 jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a
Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban
alább rögzített célra használja fel. Az Adatkezelő a Külső
szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen 
 tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.
 
Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő a
Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek
olyan Külső szolgáltatókkal, amelyek regisztrációt és belépést
könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára.
Ezen együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl.
IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók által az
Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra
kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját
adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják. Az
Adatkezelővel együttműködő Regisztrációt vagy belépést
könnyítő Külső szolgáltatók: Facebook Inc.
 
Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások
üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és
hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek
együtt. E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP
címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként
web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére
szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil
applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag  vagy
egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a olgáltatások
személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor
törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő
beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható
a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett
cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain
alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb
kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső
szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját
adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel
együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső
szolgáltatók: Adroit Group Kft.

Testreszabott üzenetküldést biztosító Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői ill. az Adatkezelő együttműködik
olyan Külső szolgáltatóval,  amely lehetővé teszi, hogy
a Felhasználó a Szolgáltatások keretében általa igénybe vett
egyes szolgáltatásokat más, ugyanezen Felhasználó által
használt csatornátok (pl. Facebook, Google stb.) is igénybe
vehesse. A Külső szolgáltató cookie-k, kérdőívek használatával
ill. a Felhasználónak a Külső szolgáltató
honlapján vagy felületein történt regisztrációjával a 
 felhasználóról további adatokat gyűjthet, amelyek vagy
önállóan vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak
lehetnek a Felhasználó azonosítására.E Külső szolgáltatók a
részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi
tájékoztatóik szerint kezelik. Az Adatkezelővel együttműködő
ilyen Külső
szolgáltató: Rackhost Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Fizetést biztosító szolgáltató a Simplepay fizetési rendszer,
mely külön adatkezelési belső szabályzattal rendelkezik. A
rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név,
bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi
tájékoztatóikban foglaltrendelkezéseknek megfelelőn kezelik,
melyekről bővebb tájékoztatás a honlapján érhető el.
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Tárhelyszolgáltatás
biztosítása esetén aSzolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső
szolgáltatónaktekinti azon Felhasználókat, akik az Adatkezelő által biztosított felületeket
tárhelyként veszik igénybe. A Felhasználó az általa használt tárhelyre saját
döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan
szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet,
kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint
szolgáltató tárhelyszolgáltatást biztosít, a tárhelyen kezelt Személyes
adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végez. Az itt kezelt
adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhelyszolgáltatás igénybevevőit
terheli minden felelősség.

Egyéb
Külső szolgáltatók
Vannak
olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel sem a Szolgáltatások üzemeltetői, sem az
Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés
tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a
Szolgáltatások honlapjaihoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni
fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és
ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott
felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként –
önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva
– alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók
lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:
……………………………………………………………………………………

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

Adattovábbítás lehetősége
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes
adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős
hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az
Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a
Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit,
ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezés

Jogérvényesítés
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az 
 peter@fishngo.net e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-
1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
 örvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
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(1)Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. 
 
(2)Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 
 
(3)Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 
(4)Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
 
(5)Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen
biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre: megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 
(6)Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Adatbiztonsági
Intézkedések
(1) A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket éskialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és
az Infotv.,érvényre juttatásához szükségesek. 
 
(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés,
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 
(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére
vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő.
A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.       
A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az
adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött
körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük
van.


