Adatvédelmi Nyilatkozat
TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal
A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett,
http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető portál és az annak részét képező interaktív szolgáltatás
(együttesen: szolgáltatás) keretében végzett — a felhasználók által megjelölt fiktív személyes
adatainak — kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat
tartalmazza.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az adatkezelő neve: DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22.)
Nyilvántartási száma: 12. Pk. 60 011/1998/4/7175; Adószáma: 18234213-1-43
Elérhetőség: info@delutan.hu
Az adatkezelés a tarsaster.hu oldal szolgáltatásaihoz kapcsolódik, célja az oldal
szolgáltatásainak biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) bekezdésére figyelemmel az
ügyfélkörbe tartozó felhasználó önkéntes hozzájárulása.
A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi
Nyilatkozat feltételeit, és hozzájárulnak az üzemeltető által végzett adatkezelésekhez.
A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a
felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed. Ezt követően 8 napon belül
a volt felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatokat a rendszer automatikusan törli.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS ELVEI
Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos
és személyre szabott biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelés célja ezen belül
elsősorban a felhasználók azonosítása, a szolgáltatás megfelelő színvonalú nyújtása.
Az üzemeltető a személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény elveinek tiszteletben
tartásával jár el.

A REGISZTRÁCIÓ
A szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött.
A regisztráció során a felhasználó kötelezően, illetve opcionálisan megadható adatokat
közöl/közölhet. A kötelezően megadandó adatok elengedhetetlenül szükségesek egy-egy
szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve használatához.
A kötelezően megadandó adatok a felhasználó azonosítása érdekében:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail cím
Felhasználónév (erre a célra kitalált fiktív/fantázianév)
Jelszó
A felhasználó neme
Körülbelüli életkora
Lakóhelye
Iskolai végzettsége
Családi állapota
Fogyatékossága

A felhasználót bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Az
adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A kötelező adatok hiánya azonban azzal járhat,
hogy a felhasználó nem veheti igénybe a szolgáltatást. Az adatkezelés alapja a felhasználó
határozott és előzetes hozzájárulása. Az üzemeltető a felhasználók által önkéntesen
megadott adatokat egységes adatbázisként kezeli.

TECHNIKAI ADATOK KEZELÉSE
A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági
adatainak generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása.
Ezen adatok némelyike személyes adatnak minősül, kezelése a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően történik.
A napló-fájlokról statisztika készül. A havi napló-állományokat az üzemeltető szerverén egy
éven keresztül tárolja, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét
milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott, majd
törli.
A felhasználók IP címeit az üzemeltető semmilyen más adathoz nem köti, amely alapján a
felhasználó személye azonosítható lehetne.
A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a
felhasználó számítógépére. Az adatkezelés célja elsősorban a szolgáltatás fejlesztése,
továbbá újbóli bejelentkezés esetén a felhasználó azonosítása a szolgáltatás
hatékonyságának növelése érdekében. Az ennek következtében az üzemeltetőhöz került
adatokat az üzemeltető nem kapcsolja a felhasználó azonosító adataihoz. A session cookie-k
a felhasználói látogatás végén automatikusan törlődnek. A felhasználó az Internetes
böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván
elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k
letiltása esetén előfordulhat, hogy egyes oldalak vagy funkciók nem működnek teljes
mértékben, vagy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos hozzáférésekhez.
Az üzemeltető kezeli a szolgáltatás használata során a felhasználó által megadott adatokat, a
felhasználó által a szolgáltatáson keresztül bonyolított kommunikáció tartalmát és az erre
vonatkozó adatokat.
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SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
Az üzemeltető a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat kizárólag törvényi rendelkezés
vagy a felhasználó hozzájárulása alapján közöl harmadik személyekkel.
A felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben
is sor kerülhet:
•
•
•

A felhasználó önmaga felfedi személyazonosságát vagy másoknak lehetővé teszi
személyes azonosítását.
A felhasználó az e-mail címét, illetve más adatait nyilvánosan elérhetővé teszi.
A felhasználó adatainak megadása során olyan adatot ad meg magáról, amely
személyes adatnak minősül. Ezzel az adatot publikussá teszi, ami a felhasználó
saját döntése alapján történt meg, így személyes adatok önkéntes nyilvánosságra
hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a felhasználó annak
tudatában teszi, hogy a nyilvánosságra hozott adatával bárki visszaélhet és hogy
az ilyen visszaélések megakadályozására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

A FELHASZNÁLÓK ÉS AZ ÜZEMELTETŐ FELELŐSSÉGE, AZ
ADATOK BIZTONSÁGA
A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban
az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni a
felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő vagy valószínűsíthetően
jogsértő hozzászólást vagy tartalmat előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető,
mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt,
hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy
körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket
foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni,
hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy
a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi
Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek vagy akár
más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és
személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy
adatokat hallgassanak le, fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja az Adatvédelmi
Nyilatkozatban lehetővé tett módon a felhasználó személyes adatait harmadik személynek,
aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető
felelőssége kizárt. Az üzemeltető nem vállal felelősséget azon oldalak tartalmáért,
cselekményeiért, amelyekre az üzemeltető oldalain található hivatkozás vezet.
A felhasználót kizárólagos felelősség terheli személyes azonosítója és jelszava
használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.
A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a
felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Ha a felhasználó ezeket az adatokat
mégis felfedi egy harmadik személynek, elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető
és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező
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érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az azonosító
vagy jelszó haladéktalan megváltoztatása.
Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra,
hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek
érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít
(például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok
használatával). Az üzemeltető végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen
elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni
védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.

A FELHASZNÁLÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A szolgáltatás keretén belül a felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatok
módosítására és javítására. Ezt a funkciót a TársasTérbe történő bejelentkezése után az
adatlapjában végezheti el
A felhasználó az adatlapjába belépve, a Szüneteltetés/Törlés oldalon kérheti adatlapja
megszüntetését. A törlési kérelmet nyugtázás után az üzemeltető a kérelmet követően
azonnal teljesíti. A törlésről az üzemeltető a felhasználó e-mail címére automatikus értesítést
küld.
A felhasználó jogosult személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást kérni az
admin@tarsaster.hu e-mail címen.
Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak az
üzemeltető által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
esetleges adattovábbításokról.
A felhasználóknak korlátlanul joga van kérni adatai törlését admin@tarsaster.hu e-mail
címen. A törlés az e-mail kézbesítését és elolvasását követő 8 napon belül történik meg. A
törlésről az üzemeltető a felhasználó e-mail címére automatikus értesítést küld.
A személyes azonosító és a jelszó törlése a felhasználó személyes profilja megszüntetésével
egyidejűleg megtörténik.
Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, e körben kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is.
Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért
mindennemű felelősségét kizár.
Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen
megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt
sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja vagy egyébként az Adatkezelési
Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen
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kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár
megtérítésének érvényesítése érdekében, a jogsértő jogi felelősségre vonásának
kezdeményezése útján.
Amennyiben az üzemeltető az Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, úgy erről minden
felhasználóját annak első belépésekor informálja és elérést megadja. A felhasználó csak
akkor tud a TársasTérbe belépni, ha elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ha a
felhasználó nem fogadja el a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot, akkor az
admin@tarsaster.hu címre küldött e-mailben kérheti a törlését, melyet az üzemeltető 8
napon belül teljesít.
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