
Adatkezelési Szabályzat a „Fishngo.net” web 
felület és hozzá tartozó Applikációk 
szolgáltatásához 
Cégünk számára nagyon fontos a személyes adataid megfelelő módon történő kezelése. 
Ezért nagy súlyt fektetünk az adat védelemre. Szeretnénk neked részletes tájékoztatást adni 
arról, hogy a személyes adataid milyen okból és milyen cél érdekében kezeljük, valamint 
azok kezelésével kapcsolatos jogaidról és egyéb olyan információkról, amelyek személyes 
adataidnak kezelése során a számodra fontosak lehetnek. 

Biztosítani szeretnénk Téged, hogy az Nature Fishing Ltd.-ben szigorú szabályok 
érvényesülnek annak meghatározására, hogy mely alkalmazottak vagy szervezeti egységek 
férhetnek hozzá személyes adataihoz és milyen személyes adatokat kezelhetnek. 

A következőkben azokat a részletes információkat közöljük, amelyek elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy megfelelő mértékben megértsd a marketinghez való hozzájárulás megadásának 
jelentőségét. Kérjük, ismerkedj meg az alábbi információkkal, amelyeket a  személyes 
adataid kezelésével összefüggésben készítettünk azért, hogy ez a dokumentum a lehető 
legvilágosabb és leghasznosabb legyen! 

Ez az adatvédelmi tájékoztató azért készült, hogy könnyebben érthető legyen, hogy milyen 
adatokat, milyen célból és meddig tárolunk a Fish’n GO felhasználóiról 

, amely a regisztráló Felhasználók számára biztosít információs csatornát és információkat 
horgászattal kapcsolatos tevékenységekről. 

  

Alapadatok 
Az adatkezelő elérhetősége:  

        Név: Naturefishing Ltd. 

        Postai cím: Unit 22 Bulrushes Business Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, 
United    Kingdom, RH19 4LZ; 

  

        Cégjegyzékszám: 10828688 

        Weboldal: www.fishngo.net 

        E-mail: info@fishngo.net 

         

         

1. Bevezető 
1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Fish’n GO  –www.fishngo.net– (továbbiakban: 
Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) 
önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok 
kezelésére vonatkozik. 



1.2. A Fishngo.net közösségi oldal, közösségépítő platform, amely a regisztráló 
Felhasználók számára biztosít információs csatornát és információkat horgászati 
tevékenységekről, fogásokról,horgászvizekről,termékekről és szándéka szerint az on-line 
közösségépítést eszközként használva, végül valódi közösségeket hoz létre.(a 
továbbiakban: Szolgáltatás).   

1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak 
megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul 
veszi, hogy a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele nem biztosíték arra, hogy minden, 
a számára fontos információhoz hozzájut, mert az információk tartalmát a Felhasználók vagy 
más által megadott és közzétett közlések adják. Szolgáltató nem vállal felelősséget a 
Felhasználók vagy más által megadott adatok és az általuk közölt, illetve közzétett 
információk valóságtartalmáért. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a 
valóságnak nem megfelelő felhasználói profilokat talál azokat eltávolítja a fishngo.net web-
oldalról. 

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a fishngo.net web-oldalra történő 
regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott 
személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
kezelje. 

2. Az adatkezelés elvei 
2.1. Az Szolgáltató - egyben adatkezelő - kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok 
előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 

2.2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható módon kell végezni. 

2.3. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történhet. 

2.4. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, a hatékony 
együttműködés elősegítése érdekében a szükséges mértékű lehet. 

2.5. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul törölni kell. 

2.6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy a hatékony 
együttműködés elősegítése érdekében az érintettek azonosítását csak szükséges ideig 
tegye lehetővé. 

2.7. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

2.8. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

2.9. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott 
személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi 
ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez 
a Felhasználó a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adta. 



2.10. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az 
adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési 
intézkedést megtesz. 

2.11. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések a  

·      a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

·      adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés 

·      adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; - személyes 
adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító 
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

·      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan 
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja 

·      személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható 

·      az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez 

·      adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

·      címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, 
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi 
szabályoknak 



·      harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

2.11. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

·      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); 

·      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (különösen a 6.§-a); 

·      2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról; 

·      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a); 

·      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. 
§-a); 

·      16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 
EASA/IAB-ajánlásról. 

2.12. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

3. Az adatkezelés célja 
3.1. A Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés közvetett célja, hogy a Felhasználó 
tájékozódjon a horgászati lehetőségekről, szándéka szerint az on-line közösségépítést 
eszközként használva pedig saját tapasztalatait, fogásait megosztva segítsen másoknak is 
informálódni. 

3.2. Az adatkezelés közvetlen célja: 

·      a Felhasználó regisztrálása és jogosultságának azonosítása 

·      a fishngo.net internetes felületének használata 

·      rendszer üzenetek,belső értesítések küldése 

·      fórum indítása vagy hozzászólás a fórumhoz 

·      közösségi felhívás a lakókörnyezetben a regisztrált tagok között stb. 

·      valamint egy esetlegesen megrendelt szolgáltatás (pl. helyi ajánlatok, értesítés, hírlevél) 
kiküldésének lehetősége. Felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és 
kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.  

  

  

A kezelt adatok köre 



Felhasználói adatok 

Kezelt adatok 

A regisztrációhoz (profil létrehozásához) szükséges adatok: 
Azonosító 

név  

e-mail cím 

jelszó 

jelszó újra 

Adatkezelés célja 

Webáruház és portál, mint Szolgáltatás üzemeltetése: 
a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a 
Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való 
hozzáférésének megakadályozása; 

a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; 

a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése; 

a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; 

a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az a regisztráció megszűnéséig (profil törlés) tart. 

Közösségi fiók adatok 

Kezelt adatok 

Facebook és/vagy Google közösséi fiók technikai azonosítója. 

Adatkezelés célja 

Webáruház és portál, mint Szolgáltatás használata során a bejelentkezési folyamat 
megkönnyítése. Amennyiben a Felhasználó a közösségi fiókját azonosítás céljából 
hozzárendeli a Szolgáltatásban létrehozott profiljához, a bejelentkezés egyszerűbben, a 
közösségi média szolgáltató authentikációs rendszerével is megtörténhet. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az a regisztráció megszűnéséig (profil törlés) vagy Felhasználó általi 
közösségi fiók kapcsolat törléséig tart. 

Reklám és egyéb marketing célú megkeresés 

Kezelt adatok 



azonosító 

név (nem kötelező) 

e-mail cím 

Adatkezelés célja 

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, 
eDM, stb.) 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az a regisztráció megszűnéséig (profil törlés) vagy Felhasználó általi 
hírlevél feliratkozás (hozzájárulás) visszavonásáig tart. 

Számlázási adatok 

Kezelt adatok 

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: 
felhasználói azonosító (regisztrált felhasználó esetén) 

e-mail cím 

számlázási adatok: 

név 

ország; település; irányítószám; utca, házszám 

adószám (nem kötelező) 

telefonszám 

szállítási adatok (nem kötelező): 

név 

ország; település; irányítószám; utca, házszám 

megjegyzés (nem kötelező) 

Adatkezelés célja 

vásárlás esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 
teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a 
megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint 
az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének 
dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; 

a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 
169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben 
meghatározott elévülési ideig tart. Amennyiben a rendelés kapcsán nem került számla 
kiállításra, a rendelési adatokat a polgári jogi igény elévüléséig, azaz 5 évig kezeljük. 



Bemutatkozó adatok 

Kezelt adatok 

felhasználói azonosító 

ország 

megye 

születési dátum: év; hó; nap 

nem 

avatar (profil fotó) 

bemutatkozás 

kedvenc horgászmódszerek 

  

Adatkezelés célja 

a Szolgáltatás közösségi jellegű részeiben való megjelenés során a felhasználó 
személyre szabása; 

a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; 

szerzői adatok megjelenítése írások esetén. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az a regisztráció megszűnéséig (profil törlés) vagy Felhasználó általi 
tartalom törlésig tart. 

Egyéb adakezelési tudnivalók 
Kényelmi funkciók 

A Szolgáltatás webáruház funkciójának testre szabásához és a felhasználói élmény 
növelése érdekében kényelmi funkciókat kínál: 
kuponok: kedvezményt biztosító kuponok a Profil - Kuponok menüpontban érhető el 

kedvenc termékek: a fejlécben elérhető Kedvencek funkcióval elérhető olyan termékek listája, 
melyeket a Felhasználó kedvencnek jelölt 

értesítés termék beérkezéséről: átmeneti készlethiány esetén a Felhasználó feliratkozhat e-mail 
értesítésre, melyet akkor küldünk, amikor a termék ismét vásárolható 

  

  

4. Az adatkezelés jogalapja 



4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó 
önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és 
a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg. 

5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó 

5.1. A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a 
szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A személyes adatok 
valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A teljes 
átláthatóság érdekében a szolgáltatás során az alább felsorolt adatokat kezelhetjük: 

·      Felhasználó azonosítás (hogy tudjuk, ki vagy): a Felhasználó neve, email címe, Facebook 
azonosítója, profil kép, regisztráció ideje 

·      Születési idő (hogy tudjuk, mennyi idős vagy): ezzel tudjuk garantálni, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően  

·      Lokáció (hogy tudjuk, mely horgászvizek és tagok vannak hozzád legközelebb): Ország, 
város, lakcím, nyelvi beállítások 

·      Értesítési beállítások (hogy tudjuk, miről szeretnél értesítést kapni): email és push 
notification értesítés engedélyek 

·      Forgalom források (hogy tudjuk, hogy melyik kampányaink hatékonyak): UTM kódok 

5.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a 
kezelt adatokat a törvénybe foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve (7. pont) harmadik 
személynek nem továbbítja. 

5.3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személy kizárólag a Szolgáltató, azonban 
az üzemeltetéshez az adatok megismerése nem szükséges, ezért a Szolgáltató a kezelt 
adatokat kizárólag a kötelező adattovábbítás (7. pont), valamint az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogok gyakorlása (9. pont) esetén az adategyeztetés miatt ismeri meg 
ténylegesen. 

5.4. A Szolgáltatás igénybevétele úgynevezett süti-k alkalmazásával is jár, amelyek 
segítségével tudja a fishngo.net  biztosítani a legjobb felhasználói élményt a Számodra. 

·      A süti olyan apró file, amelyet a webböngészőn keresztül küldünk neked, azt amennyiben 
engedélyezed, a számítógéped menti. 

·      E technológiák segítségével jobban megérthetjük Felhasználóink viselkedését, 
megtudhatjuk, hogy az oldal látogatói az oldal mely részeit tekintették meg, továbbá 
javíthatjuk a szolgáltatás hatékonyságát. 

·      A használt süti ún. session ID, amely alapján beazonosítható a Felhasználó a rendszeren, 
tehát emiatt, ha nem lépsz ki a felhasználói felületről csak lezárod az éppen érintett ablakot, 
legközelebb már nem kell jelszóval belépned, mert a rendszer felismeri a felhasználói 
profilod. Ez azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy ugyanazt a számítógépet használó más 
személy számára is láthatóvá és kezelhetővé válik a felhasználói felületed. Az ilyen 
esetekből adódó következményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Ezért 
ezt a könnyítést csak abban az esetben javasoljuk Számodra, ha a használt számítógéphez 
kizárólag Te férhetsz hozzá. 

·      A sütik segítségével begyűjtött adatokat nem személyes adatokként kezeljük. 
Mindazonáltal, amennyiben nem személyes adatok személyes adatokhoz kapcsolódnak, az 



ilyen összekapcsolt adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzat értelmében személyes 
adatként kezeljük. 

·      Dönthetsz úgy, hogy a sütiket nem engedélyezed, ezt a böngésződ beállításainál 
állíthatod be. Ezek a beállítási lehetőségek böngészőnként eltérnek, így azt javasoljuk, hogy 
nézd át a böngésző Súgó menüjét, hogy megtudd, pontosan hogyan módosíthatod a sütiket 
érintő beállításokat. 

  

6. Az adatkezelés időtartama 
6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott 
időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a 
Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél 
megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és 
az adatkezelést megszünteti.  

6.2. A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni, erre a felhasználó saját profil 
oldalán van lehetőség: www.fishngo.net/profil Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a 
profilodat, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának 
minősül. A profilod törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Szolgáltatás nem 
vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség. 

7. Adattovábbítás 
7.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik 
személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, 
szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése 
alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a 
Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. 

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók 
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési 
Szabályzatot. 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, 
jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való 
kapcsolatának igazolása esetén élhet. 

9.1. Adatok módosítása, törlése, zárolása 

9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve 
megadott személyes adatait, vagy kezdeményezheti azok törlését (a kötelező adatkezelés 
kivételével) a profiloldalán www.fishngo.net/profilvagy az info@fishngo.net e-mail címre írt 
levélben. 



9.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az 
adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 
határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen 
nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

9. 2. Tájékoztatás 

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással 
kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@fishngo.net-címen. A 
Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a 
Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül 
adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást. 

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével); 

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az 
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. 

9.4. Jogorvoslat 

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot 
kezdeményezhet a  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 

Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: www.naih.hu 

Telefon: +36-1-391-1400 

Felhasználási Feltételek fishngo.net-n 
1.   Preambulum 
Jelen szerződés (továbbiakban: Felhasználási Feltételek) célja a Naturefishing Ltd. 
(cégjegyzékszám: 10828688  székhely: Unit 22 Bulrushes Business Farm, Coombe Hill 
Road, East Grinstead, United Kingdom RH19 4LZ, Szolgáltató), mint 
a fishngo.net (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője és a Weboldalt igénybevevők közötti 
jogviszony szabályozása. 

A Weboldal célja olyan horgász közösségi oldal biztosítása, amely az oldalt igénybevevő 
természetes és jogi személyek (továbbiakban: Felhasználó) számára, a regisztrációjuk során 



lakóhelyként, illetve székhelyként megadott ismerkedési, kapcsolattartási, tájékozódási, 
hirdetési,vásárlási lehetőséget biztosít (továbbiakban: Szolgáltatás). 

A Felhasználási Feltételt a Felhasználó a regisztrációja során köteles elfogadni, annak 
elfogadása nélkül nem tudja véglegesíteni regisztrációját, illetve létrehozni saját felhasználói 
fiókját (továbbiakban: Fiók). A Felhasználó a regisztráció során jelölőnégyzet kipipálásával, 
mint akaratával mindenben egyezőt fogadja el a Felhasználási Feltételt, továbbá a 
regisztráció során megadott adatainak kezelése vonatkozásában az Adatvédelmi 
Szabályzatot. 

A Szolgáltató üzemelteti – a tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen – a Weboldalt, mely 
tevékenysége keretében köteles biztosítani a Szolgáltatás informatikai hátterének 
akadálymentes és rendeltetésszerű működését, ideértve a Szolgáltatás céljának 
teljesítéséhez, szükséges valamennyi alapvető feltételt. E kötelezettsége teljesítésének rajta 
kívül álló okra visszavezethető lehetetlenülése esetén a Szolgáltató nem felel. A Szolgáltató 
csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel e 
körben. A Szolgáltató ugyanakkor jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb 
biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében 
szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül 

A regisztrációval létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A Felek a 
szerződéskötés nyelveként a magyar nyelvet jelölik meg. 

2.   A szerződés létrejöttének lépései 

A Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek a www.fishngo.net cím alatt tudnak 
Felhasználói Fiókot létrehozni. Ennek során első lépésként a Felhasználó a nevét, email 
címét adja meg, amely adat azonban más Felhasználó számára nem válik megismerhetővé. 

A Felhasználó a regisztrációja során az alábbi adatokat bocsátja továbbá a Szolgáltató 
rendelkezésére:  

1.    Vezetéknév 

2.    Keresztnév 

3.    E-mail cím 

4, jelszó 

5,jelszó újra 

A Felhasználó a regisztrációja során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni. A 
valóságnak meg nem felelő adatok megadásából eredő károkat, következményeket a 
Felhasználó viseli, azt a Szolgáltatóra nem háríthatja. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a 
Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat, azok valótlanságából, hibájából, 
illetve hiányosságából eredő károkért nem felel. 

A Felhasználó a regisztrációja során jelszót választ magának, amely a későbbiekben 
biztosítja, hogy a Felhasználó és csak a Felhasználó használhassa a Felhasználói Fiókot. A 
jelszó bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem 
jogosult személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. A Felhasználó a 
jelszó elfelejtése esetén a www.fishngo.net/forgot cím alatt tud helyreállítást igényelni. 

A Felhasználó a regisztráció során jogosult képet feltölteni magáról, amelyek használatára a 
Szolgáltató csak a Felhasználási Feltételek keretei között jogosult. 



A Felhasználó döntése szerint jogosult a 2.2. és 2.5. pontban megjelölt adatokat a 
Facebook.com alatt regisztrált felhasználói adataival összekapcsolva megadni a 
regisztrációja során. A Szolgáltató ilyen esetben is kizárólag a szóban forgó terjedelemben 
jogosult megismerni a Felhasználó adatait. 

A Felhasználó az eddigiekben megjelölt adatok megadása után jogosult véglegesíteni a 
regisztrációját azzal, hogy a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szolgáltató a 
Felhasználói Fiók aktiválása érdekében egyediesített kódot küld meg.  

Amennyiben korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy kíván regisztrálni a Weboldalon, 
szükséges külön megküldeni az info@fishngo.nete-mail elérhetőségre a törvényes 
képviselőjének hozzájárulását magában foglaló nyilatkozatát a regisztrációval egyidejűleg. 
Ennek hiányában a korlátozottan cselekvőképes kiskorú regisztrációja nem érvényes. 

A Szolgáltató és a Felhasználó között – a regisztráció által – létrejövő jogviszony a 
Felhasználó Fiókjának törléséig áll fenn határozatlan időtartam erejéig. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ugyanazon e-mail címmel több 
lakóhely/székhely tekintetében is regisztrált Felhasználó Fiókjait – az elsőként regisztrált 
Fiók kivételével – törölje. 

A Szolgáltató egyébiránt fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalon megvalósított 
magatartásokat moderálja. 

3.   Kereskedelmi tevékenység folytatása 
A Szolgáltató külön megállapodás (továbbiakban: Egyedi Szerződés) keretében lehetőséget 
biztosít a Felhasználó számára, hogy regisztrációját követően gazdasági reklámot tegyen 
közzé, amely a többi – azonos lakókörzetben érintett – Felhasználó számára elérhető. 
Gazdasági reklámot az alábbi rendelkezések szerint kizárólag az Egyedi Szerződést kötő 
Felhasználó közölhet a Weboldalon keresztül. 

Az Egyedi Szerződés keretében a Felhasználó a 2.2. pontban foglalt adatain túl köteles 
megadni adószámát is. Az Egyedi Szerződést a Szolgáltató köteles 5 évig megőrizni. 

Az Egyedi Szerződést kötő Felhasználó jogosult saját weboldalát hivatkozásként megjelölni 
a Weboldalon. Ugyanakkor a webhely megjelölése során is megfelelően alkalmazni kell a 
3.8. és 3.9. pontban foglalt rendelkezéseket. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Egyedi Szerződés keretében megjelölt 
gazdasági reklámtevékenység tekintetében – megengedhetősége szempontjából – előzetes 
vizsgálatot folytasson le, illetve a gazdasági reklám engedélyezése esetén folyamatosan 
ellenőrizze a Weboldalon közzétett gazdasági reklám szerződésszerűségét. A Szolgáltató – 
amennyiben azt észleli, hogy a közzétett gazdasági reklám nem felel meg az Egyedi 
Szerződésben kikötött feltételeknek – jogosult azt haladéktalanul, előzetes felszólítás nélkül 
eltávolítani a Weboldalról. 

A Szolgáltató jogosult megválogatni, hogy kivel kíván Egyedi Szerződést kötni. 

A Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (továbbiakban: Grt.) rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató és 
Felhasználó elismerik, hogy a gazdasági reklám közzététele esetén közöttük közvetítői 
jogviszony jön létre. Ennek megfelelően a gazdasági reklám által értékesíteni célzott termék 
vagy szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele esetén a Szolgáltató az e jogviszonyból 
következő, Felhasználók viszonylatában megvalósuló károkért nem vállal felelősséget.  



A Felhasználók a Felhasználási Feltételek elfogadásával egyértelműen és kifejezetten 
beleegyeznek abba, hogy a Grt. 6. § (1) bekezdése értelmében őket közvetlenül a 
Weboldalon keresztül gazdasági reklám közlése céljából az Egyedi Szerződést kötő 
Felhasználók megkereshessék. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a 6.2. 
pontban megjelölt e-mail címre írt kérelem útján. 

Tilos a Grt.-ben tilalmazott reklámok közzététele a Weboldalon, így különösen, de nem 
kizárólagosan az alábbi reklámok közzététele. 

1.    Az erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra 
ösztönző reklám. 

2.    Az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra 
ösztönöz. 

3.    Az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését károsíthatja. 

4.    Az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, 
illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen 
befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy 
témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus. 

5.    Az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a 
szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be. 

6.    Az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, 
különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám). 

7.    A szexuális szolgáltatás reklámja.  

8.    Az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul. 

9.    Az olyan áru reklámja, amelynek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik. 

10. Tilos továbbá a tudatosan nem észlelhető reklám. 

Amennyiben a Szolgáltató a Grt. irányadó rendelkezéseibe ütköző, vagy egyébként más 
Felhasználók érdekeit sértő gazdasági reklámtevékenységet észlel a Weboldalon, köteles 
azt tudomásszerzésétől haladéktalanul eltávolítani. 

1. Fishngo.net honlapjának oldalait bárki szabadon böngészheti (továbbiakban: 
"Felhasználó"). 

2. Bizonyos szolgáltatásokat csak regisztrált Felhasználó (továbbiakban: "Regisztrált 
felhasználó") vehet igénybe. 

3. Regisztráció: 
A felhasználói regisztrációt bárki kezdeményezheti. 
A regisztráció során a felhasználónak: 
- Felhasználónevet, jelszót kell választania. 
- Vezetéknevét, keresztnevét, címét meg kell adnia. 
- Valós E-mail címet kell megadni. A regisztráció után egy megerősítő e-mailt küldünk 
az Ön által megadott levélcímre, a levélben megtalálhatók lesznek a regisztráció 
befejezéséhez szükséges további lépések. 

4. A sikeres regisztrációhoz a felhasználási feltételek elfogadása szükséges! 
5. A Regisztrált felhasználó felelőssége a felhasználói név és jelszavak titkosságának 

megőrzése. 



6. A Regisztrált felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem 
használhatja más azonosítóját, jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más 
hozzáférésének használatát. 

7. A Regisztrált felhasználót teljes körű felelősség terheli a beléptető rendszerhez 
tartozó azonosító és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű 
tevékenységgel kapcsolatban. 

8. A regisztrált felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok (továbbiakban: 
"Regisztrációs adatok") a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a 
regisztrációs űrlap(ok)on és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a 
szolgáltatás igénybe vétele során kéri a rendszer. 

9. A regisztrált felhasználó továbbá vállalja, hogy szükség szerint karbantartja, 
aktualizálja az általa megadott adatokat, hogy azok a valóságnak megfelelőek 
legyenek. 

10. A sikeres regisztrációt követően a felhasználó : 
- Hirdetéseket rögzíthet korlátlan számban, de azokonak egyedieknek kell lennie. 
- A hirdetésekhez kapcsolódó fotókat tárolhat. 
- A hirdetésekhez kapcsolódó foglaltsági táblázatokat rögzíthet. 
- Jelszót módosíthat. 
Új jelszó kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail címre kérhető. Amennyiben 
elfelejtette az adminisztrációs felületre való belépéshez szükséges jelszavát, a 
regisztráció során megadott e-mail címre küldünk egy újonnan generált jelszót. Az új 
jelszó belépés után módosítható. 

11. A felhasználó horgászható vízterületet hirdetet kizárólag 
  

12. A feladott szálláshirdetésekben nem szerepelhetnek az alábbi tartalmak: 
 
1, valamely személyhez fűződő, vagy szerzői jogokat, esetleg kegyeleti jogot, avagy 
személyes adatok  védelméhez való jogot sért, 
2, bármely pornográf, vagy szexuális tartalom, 
3, vallási-, lelkiismereti-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyaláz vagy sért, 
4, hatályos jogszabály megsértésre buzdít, 
5, önkényuralmi jelképet tartalmaz, 
6, mások megfélemlítésére, avagy gyűlöletkeltésre alkalmas, 
7, a környezetet károsító magatartásra ösztönöz, 
8, bármely szexuális tartalom, amely szexuális szolgáltatás igénybevételének 
előmozdítására, avagy szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan a szexuális ingerkeltésre irányuló emelt díjas távközlési szolgáltatás 
hirdetését), 
9, gyermek- és/vagy fiatalkorúak hiszékenységét, avagy tapasztalatlanságát 
kihasználva közvetlen felszólítással befolyásolja őket a felnőtt korúak vásárlásra 
ösztönözésére, 
10, nem kellő információt nyújtó, avagy hiányos tartalom, 
11, gyermek- és/vagy fiatalkorúaknak szól, és a gyermekek (fiatalkorúak) fejlődését 
bármely módon 
12, károsíthatja vagy akadályozhatja, különös tekintettel a szexuális- és erőszakos 
tartalmakra, 
13, a személyes vagy közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz, 
14, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt (beleértve, de nem kizárólagosan a 
lőszereket, fegyvereket és fegyverzettechnikai anyagokat, robbanóanyagokat és 
gyújtószerkezeteket) hirdeti, avagy reklámozza, 
15, bármely gyógyszernek minősülő termék reklámja, különös tekintettel a tiltott 
gyógyszerek reklámjára; 
erőszakra, avagy erőszakos cselekményre ösztönöz, 
16, olyan termékeket reklámoz vagy hirdet, amelynek a forgalmazása és/vagy az 
előállítása jogszabályba ütközik, 



17, vélhetően nem felel meg a valóságnak, 
18, félrevezető vagy megtévesztő információt tartalmaz, 
19, bármely politikai tartalmú, vagy ahhoz kapcsolódó tartalom, 
20, tudatosan nem észlelhető (burkolt), avagy megtévesztő reklámnak minősülő 
tartalom, 
21, nem Magyarországon szervezett ajándéksorsolással, avagy szerencsejátékkal 
kapcsolatos, 
22, bármely dohánytermék, avagy alkohol reklámja, 
23, nem az adott kategória témájának megfelelő tartalommal bír, 
24, az Interneten elfogadott netikett szabályaival ellentétes, vagy jó erkölcsbe ütköző 
tartalom, 
25, bármely hatályos jogszabályba vagy törvénybe ütközik, avagy ennek gyanúja 
felmerül. 

13. A fishngo.net üzemeltetője mindent elkövet annak érdekében, hogy az oldalon 
szereplő információk tartalma valós legyen, de garanciát – s ennek megfelelően 
felelősséget – nem vállalunk az oldalon szereplő információk pontosságáért. 

14. Az üzemeltető sem anyagi sem erkölcsi felelősséget nem vállal a szolgáltatás 
segítségével közzétett, a felhasználók által elhelyezett adatokért, képekért, 
szövegekért, sem más információhordozókért illetve azok származásáért, 
helyességéért vagy valóság tartalmáért. 

15. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult minden nem valósnak 
vélt tartalom, adat törlésére, illetve módosítására. 

16. AZ OLDAL ÜZEMELTETŐJE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN 
ILLEGÁLIS FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGÉRT. 

17. A felhasználók által közzétett tartalmakat az Üzemeltető az adatok nagy mennyisége 
miatt sem technikailag, sem emberileg nem tudja kontrollálni. A szolgáltatás 
segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével 
kapcsolatban az Üzemeltető semmiféle ellenőrzést nem végez, így semmilyen 
értelemben nem vonható felelősségre az oldalon a Felhasználók által elhelyezett 
tartalmak, információk megjelenéséből következő esetleges káresemények miatt. 

18. Jogi problémák esetén az észrevételeket a következő e-mail címre várjuk: 
info@fishngo.net címre várjuk 

19. A weblap és applikációk használója tudomásul veszi és elfogadja az adatvédelmi 
tájékoztatóban leírtakat!  

 

4.   Hírlevél küldése 
A Szolgáltató a 4.2. és 4.3. pontban foglalt esetekben jogosult a Felhasználó által 
regisztrációja során megadott e-mail címre heti gyakorisággal hírlevelet küldeni, a rendszer 
üzeneteken felül. 

A Felhasználó a regisztrációja során jogosult külön jelölőnégyzet kitöltése által amellett 
dönteni, hogy kéri a 4.1. pontban foglalt helyi ajánlat hírlevél-szolgáltatást. 

A Felhasználó később is jogosult úgy dönteni Fiókjában, hogy a 4.1. pont szerinti hírlevél-
szolgáltatást kéri. 

A Felhasználó a profil oldalán (www.fishngo.net) beállíthatja a hírlevél-szolgáltatás 
felfüggesztését. A Szolgáltató 3 napon belül vállalja a hírlevél-szolgáltatás felfüggesztését. A 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a törlésre nyitva álló határidőn belül, az adatbázisból 
történt törlésig a Felhasználó újabb hírlevelet kaphat.  

5.   A Felhasználói Fiók törlése 



A fentebb szabályozott esetkörökön felül jogosult a Szolgáltató törölni a Fiókot, amennyiben 
a Felhasználó jogellenes, illetőleg más Felhasználók érdekeit súlyosan sértő magatartást fejt 
ki a Weboldalon, így különösen a Felhasználási Feltételek 7. pontjában szabályozott esetek 
észlelése esetén. 

A Felhasználó jogosult 6.2. pontban megjelölt módon Fiókjának törlésére. A Szolgáltató a 
kérelem megérkezésétől számított 2 napon belül köteles törölni a Felhasználó Fiókját, illetve 
az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban ezen időponttól kezdődően a Felhasználó által a 
regisztrációja során megadott adatokat nem jogosult a továbbiakban kezelni. 

Amennyiben a Felhasználó a Fiókjába 180 napon belül nem jelentkezik be, a Szolgáltató 
jogosult törölni az érintett Felhasználó regisztrációját. 

A Felhasználói Fiók törlése által minden egyéb, a Fiókhoz köthető jog és kötelezettség 
megszűnik (pl.: hírlevél-szolgáltatás). 

6.   Általános tájékoztatás 

A Szolgáltató neve jelen Felhasználási Feltételek 1.1. pontjában található. A Szolgáltató 
valamennyi előírt személyes adatát feltünteti „Impresszum” www.fishngo.net cím alatt a 
Weboldalon. 

A Szolgáltató – kapcsolattartáshoz kötődő – adatai a következőek: 

Név: NatureFishing Ltd. 

                  Székhely: Unit 22 Bulrushes Business Farm, Coombe Hill Road, East Grinstead, 
United  Kingdom, RH19 4LZ; 

  

E-mail elérhetőség: info@fishngo.net 

Telefonszám: +36708816296 

A Szolgáltató minden munkanapon 10:00-től 17:00 óráig 6.2. pontban meghatározott e-mail 
elérhetőségén keresztül megkereshető, egyben válaszadást 72 órán belül vállal a 
Felhasználói megkeresések tekintetében.  

A Szolgáltató az Ajánlattevővel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát. 

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon 
országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes 
felügyelőségek listáját a következőkép érheti 
el: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf  

7.   Felhasználók jogai 
Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen 
fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. 

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá 
vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. 

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és 
kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok 



pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok 
pontosságát 

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő 
hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia 
kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden 
hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak 
annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető 
adatbázisokból. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok 
kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például 
egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de 
az adatalany azt mégis szeretné. 

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett 
helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól 
hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban. 

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése 
ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását 
személyes adatai adott kezeléséhez. 

8.   Felhasználói jogsértések 
Felhasználói jogsértésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a következő 
magatartások:  

1.    Az oldalon kifejtett tevékenység során megvalósított büntetőjogi, valamint szabálysértési 
tényállás. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű magatartások 
megvalósításáról a tudomásszerzés után haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező 
hatóságokat. 

2.    Az oldal szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmának engedély nélküli bárminemű 
felhasználása.  

3.    Bármely tevékenység, amely az oldal rosszhiszemű adaptációjára, feltörésére, 
leállítására, visszafejtésére irányul, különösen – de nem kizárólag – a hacker-tevékenység. 

4.    Az oldalon történő engedély nélküli reklámok elhelyezése. 

5.    Jogszabályt, valamint más személyeket jogaikban sértő adatok elhelyezése. 

9.   A Felhasználási Feltételek módosítása 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Felhasználási Feltételeket 
egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a 
Felhasználási Feltételek módosítását követően a Felhasználót az eszközölt módosításokról 
megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban stb.) tájékoztatja.  

A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben 
a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői 



tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást 
követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek 
módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási 
Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező 
nyilatkozatát kérni.  

Nem minősül a Felhasználási Feltételek módosításának, amennyiben a Szolgáltató 
helyesírási hibákat javít, korrigál, adatváltozást vezet át, illetve az sem amennyiben további 
olyan változtatásokat eszközöl, amelyek nincsenek kihatással a Szolgáltató és a Felhasználó 
jogviszonyának teljesítésére. Nem minősül továbbá szerződésmódosításnak a jogszabályi 
környezet megváltozása, vagy hatósági aktus folytán szükségessé váló változás sem. 

10.Védjegyek és szerzői jogok 
 A Weboldalon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos 
tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem 
használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

 A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, 
az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót illetik meg.  

11.Panaszkezelés és jogérvényesítés 
A Felhasználó e-mailben jelezheti panaszát a 6.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz tartozó e-
mail címen. A Szolgáltató a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az 
esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Felhasználó panaszával fordulhat a Weboldal 
„Kapcsolat” cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez. 

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő bármely jogvitát 
elsősorban békés úton, egymással együttműködve fogják rendezni. E körbe tartozóan a 
Felek jogosultak a Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltetőtestület eljárását 
kezdeményezni jogvitás ügyükben. 

Budapesti Békéltető Testület 

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

A Felhasználó – összhangban az Adatvédelmi szabályzattal – jogosult a Személyes 
adatainak megadásától (azaz a regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig (azaz a 
regisztráció törléséig) bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, 
tartalmáról és általánosságban a Szolgáltatás, valamint a jogviszony vonatkozásában 
felmerült kérdésekről a 6.2. pontban foglalt Szolgáltatóhoz kapcsolható elérhetőségek 
bármelyikén. 

Adatváltozás bejelentése 
1.    A Felhasználó jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról a Szolgáltatót (a 
fentiek szerint e-mail vagy postai levél útján) írásban értesíteni, illetőleg azt saját Fiókjában 
átvezetni. 

2.    Ha a Felhasználó személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem 
jelenti be, annak következményeit maga viseli, az abból eredő hátrányos jogkövetkezmények 
nem háríthatóak át a Szolgáltatóra. 



A békés úton történő vitarendezés sikertelensége esetén a Felhasználó a Szolgáltató ellen 
bírósághoz fordulhat. A per járásbíróság hatáskörébe tartozik. A bíróságok illetékességét a 
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény határozza meg.   

12.Hatálybalépés, irányadó jogszabályok 
A jelen Felhasználási Feltételek annak Felhasználó általi kifejezett hozzájárulása (azaz a 
jelölőnégyzet kipipálása) által lép hatályba a Szolgáltató és a Felhasználó viszonyában. 

Jelen Felhasználási Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, illetve a 
Magyarországon hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. A Felhasználási Feltételek 
rendelkezéseit a Szolgáltató által kötelezőként elismert és Weboldalon közzétett 
Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kell értelmezni. 

 

 

 


