Felhasználási Feltételek
A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u.
22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által
működtetett TársasTér web alkalmazás (domain:tarsaster.hu) és az annak részét képező
valamennyi szolgáltatás használatának feltételeit. A felhasználó akkor regisztrálhat, ha ismeri és
elfogadja a Felhasználási Feltételek-et, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A tarsaster.hu célja
A http://www.tarsaster.hu társkereső szolgáltatás, a
kapcsolatok peremére sodródott
elmagányosodott 40 év feletti korosztály, valamint a fogyatékkal élők (elsősorban
mozgáskorlátozottak) számára nyújt – díjmentesen – interaktív, személyes biztonságot nyújtó,
virtuális találkozási lehetőséget.

A Felhasználási Feltételek hatálya
A szolgáltatás és egyéb tartalmi elemek használata, ideértve azok valamennyi frissítését,
javítását, új tulajdonságait és/vagy újonnan hozzáadott szolgáltatásait is, a Felhasználási
Feltételek hatálya alá tartozik. A Felhasználási Feltételek hatálya kiterjed minden olyan
információra és állományra (szöveges, grafikus, vizuális, stb.) is, mely a tarsaster.hu
tartományban tárolásra kerül, vagy egyébként a tarsaster.hu-n belül hozzáférhető. A
Felhasználási Feltételek hatálya a tarsaster.hu valamennyi felhasználójára kiterjed, beleértve
az oldalon elérhető tartalom olvasását is.

A Felhasználási Feltételek módosítása
Üzemeltető a Felhasználási Feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor módosíthatja. A
módosítást követően a tarsaster.hu oldalra történő első belépéskor kap információt a felhasználó
a módosításról, és ekkor a Felhasználási Feltételek módosítását elolvasása után el kell fogadnia.
Ha a felhasználó a módosítást nem fogadja el, akkor az admin@tarsaster.hu címre küldött
emailben kérheti törtlését, melyet az üzemeltető 8 napon belül köteles megtenni. A törlés
megtörténtéről üzemeltető emailben értesíti a felhasználót.

A tarsaster.hu felhasználói
A tarsaster.hu nem zár ki senkit földrajzi, korosztályi, fogyatékossági csoporthoz tartozása okán,
de a TársasTér weboldal elsősorban két csoportot céloz:
• 40 év feletti és
• mozgáskorlátozott
egyedülállókat.
Az üzemeltető nem tesz különbséget a tarsaster.hu felhasználói között kor, nem, faj, bőrszín,
nemzetiség, vallás, szexuális beállítottság, és semmilyen más tulajdonságuk alapján.

Regisztráció nélküli használat
Regisztráció nélkül a felhasználók csak a tarsaster.hu regisztrációhoz nem kötött tartalmát
olvashatják. Regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat nem használhatnak.
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Regisztráció
A tarsaster.hu-ra a regisztrációs lap valós adatokkal történő, megfelelő kitöltésével lehet
regisztrálni.
A regisztráció során a felhasználónak
• e-mail címet
• felhasználói nevet
• jelszót (kétszer egyező tartalommal)
• ellenőrző adatok kell megadnia.

Felelősségek és kötelességek
A sikeres regisztrációt követően a tarsaster.hu regisztrált felhasználója lehet, aki elfogadja és
betartja a Felhasználási Feltételekben foglaltakat.
A felhasználó a regisztrációval összefüggő valamennyi tevékenységért saját maga felel. A
felhasználó felelőssége a felhasználói név és a jelszó titkosságának megőrzése. A felhasználó
köteles az üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni, ha adatainak bármilyen jogosulatlan
felhasználását, illetve a biztonságot sértő eseményt tapasztal. A felhasználó tartozik
felelősséggel azokért az üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott károkért is, amelyek
a felhasználói nevek és jelszavak illetéktelen használatából erednek. Amennyiben a
felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás
történik, a felhasználó köteles ezeket regisztrációs adataiban haladéktalanul módosítani.
Az üzemeltető jogosult korlátozni vagy megtagadni a tarsaster.hu-hoz való hozzáférést, ha a
felhasználó viselkedésével, bemutatkozó szövegével megsérti a TársasTér többi társkeresőit,
vagy üzemeltetőit. A felhasználó számára elérhetővé tett szolgáltatások körét az üzemeltető
határozza meg. Amennyiben a felhasználó által közzétett vagy elérhetővé tett tartalommal
kapcsolatban harmadik személy vagy szervezet eljárást indít hatóság vagy bíróság előtt, a
felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

Személyes adatok kezelése
A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A tarsaster.hu moderátorai
A moderálás célja a felhasználók által megadott bemutatkozó szöveg ellenőrzése, szükség
esetén a felhasználó zárolása.
A moderátorok:
• a tarsaster.hu oldalon megadott, illetve módosított bemutatkozó szöveget olvassák,
tartalmát ellenőrzik.
• Ha a szöveg sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkeltő, rasszista részeket tartalmaz, akkor a
felhasználót zárolja. Zárolt felhasználó adatai más felhasználó számára nem elérhetők.
• A zárolásról a moderátor emailben értesíti a felhasználót, szükség esetén a zárolás okát
is közölve.

A tarsaster.hu adminisztrátorai
Az adminisztrátor feladata a szolgáltatás zavartalan és jogszerű működésének biztosítása.
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Feladatuk a DélUtán vezetésének határozata alapján a Felhasználási Szabályzatot vagy
Adatvédelmi Nyilatkozatot be nem tartó felhasználó figyelmeztetése és szükség esetén
végleges kitiltása. Ennek során:
• figyelmeztető levelet küld a felhasználónak a sértő, nem megfelelő viselkedése miatt;
• figyelmeztetés ellenére viselkedését nem változtató felhasználót véglegesen kitiltja az
oldalról. Erről a felhasználó emailben értesítést kap.
• végleges kitiltás esetén a felhasználó által előállított tartalmak senki számára nem
elérhetők.
Munkájukkal kapcsolatban észrevételt, panaszt a http://www.tarsaster.hu oldalon megadott email címen lehet tenni.

Konfliktusok rendezése
Az üzemeltető és a felhasználó konfliktusát elsősorban kölcsönös kommunikációval kell
rendezni. Amennyiben így nem sikerül rendezni a nézeteltéréseket, az üzemeltető fenntartja
magának a jogot, hogy minden jogszerű eszközzel kikényszerítse a Felhasználási Feltételek és
az Adatvédelmi Nyilatkozat betartatását.

Jogsértő tartalmak tilalma
A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a tarsaster.hu használata során mindenkor betartja a
hatályos jogszabályokat. Tudomásul veszi, hogy az üzemeltető jogosult minden olyan tartalom
és egyéb információ, adat törlésére, amely a hatályos jogszabályokba vagy a Felhasználási
Feltételekbe ütközik.
Az üzemeltető az észlelt jogsértések esetén együttműködik az illetékes hatóságokkal,
bíróságokkal és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló
adatokat. Jogsértés esetén az üzemeltető a felhasználót véglegesen is kizárhatja a tarsaster.huról.

Egyéb tilalmak
A tarsaster.hu használata során a felhasználónak tilos:
• az oldalon más, valós személy adatait felhasználni;
• valótlan, pontatlan adatokkal regisztrálni;
• mások személyes és különleges adatait az érintett beleegyezése nélkül nyilvánosságra
hozni vagy mással közölni (ilyen esetben a felhasználót azonnal és véglegesen is el lehet
tiltani a tarsaster.hu használatától);
• kereskedelmi tevékenység folytatására közvetlenül, vagy közvetve felhasználni a
tarsaster.hu bármilyen részét, vagy az oldalon elérhető felhasználók adatait és tartalmait;
• a tarsaster.hu oldalain bármilyen megjelenési formában olyan tevékenységet végezni,
amelyért a felhasználó pénzt vagy más ellenszolgáltatást kér vagy fogad el;
• sértő, obszcén, vulgáris, gyűlöletkeltő, rasszista tartalmakat vagy jogszabályokat sértő
információkat elhelyezni vagy hozzáférhetővé tenni;
• szexuális szolgáltatásokat a hatályos jogszabályokat sértő módon felajánlani;
• bármilyen pornográf tartalmat elhelyezni vagy hozzáférhetővé tenni;
• olyan elnevezést vagy megjelölést (közösség nevet, felhasználónevet, stb.) használni,
mely részben vagy egészben más személynek vagy szervezetnek kizárólagos
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•
•

jogosultságába ütközik, ilyen esetben a moderátori ellenőrzés során a felhasználó
zárolásra kerül;
nemkívánatos elektronikus kommunikációt létesíteni vagy továbbítani (pl."spam" vagy
más tagoknak küldött lánclevelek);
a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon zavart okozni.

Az üzemeltetői felelősségek korlátozása
Az üzemeltető a tarsaster.hu-t az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az üzemeltető semmilyen
felelősséget nem vállal a tarsaster.hu-n közölt információkért. Minden felhasználó köteles
gondoskodni arról, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom sem közvetlenül,
sem közvetett módon ne sértse harmadik személyek jogait, valamint általában a jogszabályokat.
Eltávolítási felhívás esetén az üzemeltető a kifogásolt információt - jogsértő jellegének
vizsgálata nélkül - azonnal törli, illetve a hozzáférést nem biztosítja tovább. Ezekben az
esetekben az üzemeltetőt semmilyen további felelősség nem terheli.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint a jogot sértő tartalom vagy információ
eltávolítása vagy a hozzáférés megszüntetése során az üzemeltető az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény 13. §-ában szabályozott értesítési és eltávolítási
eljárás alapján jár el.
A felhasználó elfogadja, hogy az üzemeltető a tarsaster.hu-t, adott állapotban szolgáltatja. A
felhasználó a szolgáltatás semmilyen részszolgáltatásával, hibájával, egyéb tulajdonságával
kapcsolatban nem élhet semmilyen igénnyel vagy követeléssel az üzemeltető felé. A
felhasználótól származó észrevételeket, javaslatokat az üzemeltető fogadja és kezeli, de
kötelezettséget nem vállal azok követésére.

A szerződés megszűnése
Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen megállapodás megszűnik:
• ha a felhasználó véglegesen törli regisztrációját;
• ha a felhasználót véglegesen kitiltják a tarsaster.hu-ról (hozzáférését véglegesen
megszüntetik) ;
• a felhasználó több, mint 1 év hosszúságú passzivitásával;
• a tarsaster.hu megszűnésével (a megszüntetésre az üzemeltető jogosult).

Egyéb rendelkezések
Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelen az nem jelenti az
egész szabályzat érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a hatályos jogszabályi
rendelkezés (különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII.
törvény) adott rendelkezése lép.
A Felhasználási Feltételekre nézve a magyar jog irányadó. A Felhasználási Feltételekkel
összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitákra nézve a felhasználó és az üzemeltető aláveti
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magát a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve (hatáskörtől függően) a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
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