Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-118836/2017

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató és Adatkezelési nyilatkozat
www.6percesrandi.hu
(A Tájékoztató hatályos: 2017. május hó 4. napjától)
A SzegedOffice Bt. mint a www.6percesrandi.hu üzemeltetője teljes egészében tiszteletben tartja a látogatók,
regisztrálók személyes adatait, és azok kezelése során a hatályos jogszabályi, adatvédelmi előírásoknak
megfelelően jár el. A természetes személyek által a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok
köre a legnagyobb biztonsági előírások mellett, kizárólag a www.6percesrandi.hu szolgáltatásainak teljesítése
érdekében kerülnek felhasználásra.
1. Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: SzegedOffice Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 5900 Orosháza Avar utca 34.
Levelezési cím: 6722 Szeged, Batthyány u. 17.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: Cg. 04-06-006079
Adószám: 20646123-2-04
Képviselő (kapcsolattartó): Vékonyné Fizel Nikolett ügyvezető
Telefonszám: +36-30-336-2332
e-mail: info@6percesrandi.hu
Honlap: http://www.6percesrandi.hu
Bankszámlaszám: 53300036-11033736

2. Tárhelyszolgáltató adatai
Tárhelyszolgáltató megnevezése: C-HOST Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége: info@nethely.hu



3. Vonatkozó jogszabályi háttér, különösen:
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker.tv.)
Értelmező rendelkezések: Az alábbi értelmező rendelkezések a 2011. évi CXII törvény - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról - alapján kerültek meghatározásra:
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret
-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
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adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
A www.6percesrandi.hu üzemeltetője az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak
minősül és a Honlapon (tényleges adatkezelés webhelye) történő regisztráció során feltöltésre kerül.
4. Adatkezelés bemutatása:
Adatkezelő a regisztrációkor önkéntesen megadott személyes adatok körét - a legnagyobb biztonsági előírások
mellett -, kizárólag a www.6percesrandi.hu szolgáltatásainak teljesítése érdekében használja fel, az alábbi
körben:
-regisztráció (vezetéknév, keresztnév, becenév, email cím, telefonszám, jelszó)
-kapcsolattartás a regisztrált felhasználókkal (vezetéknév, keresztnév, becenév, email cím, telefonszám)
-szolgáltatásaink (randiszervezés) igénybevétele (vezetéknév, keresztnév, becenév, email cím, telefonszám)
-hírlevél küldése (e-mail cím)
5. Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési
Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen,
tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen
Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
6. Adatkezelés célja, megnevezése:
A Felhasználók személyes adatainak kezelése egyrészt az Adatkezelő által a weboldalon történő
regisztrációt követően az igénybe vehető kapcsolódó szolgáltatások (randiszervezési szolgáltatások)
igénybevétele céljából kezelt adatbázis másrészről hírlevél küldése e-mailen keresztül (adatkezelés
nyilvántartási száma:NAIH-118836/2017). A hírlevelünkre feliratkozott felhasználók rendszerese
értesítése az igénybe vehető kapcsolódó (randiszervezés) szolgáltatásokról.
7. Kezelt adatok, érintettek köre:
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A
regisztráció (az igénybe vehető kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából) során szükségessé válik a
vezetéknév, keresztnév, becenév, email cím, telefonszám, jelszó megadása. Ezen adatok a regisztráló
azonosításához, valamint kapcsolódó szolgáltatások (randiszervezés) teljesítéshez szükségesek. Valamint –
amennyiben regisztráló igényelt – a hírlevelek e-mailben történő megküldéséhez a vezetéknév, keresztnév,
becenév, email cím adatai szükségesek.
8. Cookie szabályzat:
A cookie vagy süti: a cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó
számítógépén vagy eszközén. Ezek pl. információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és
általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik ön magukban nem
gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat! A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel
van lehetőség.
A sütik két nagy csoportját lehet megkülönböztetni: a felhasználó hozzájárulását igénylő sütik illetve a
felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik. A honlap megnyitásakor felugró cookie használatát jelző ablak
„elfogadom” a cookie-k használatát gombra kattintással a felhasználó hozzájárulását igénylő sütik
használatához hozzájárul.
Az általunk használt cookie-k:
Session cookie: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes
alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
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Külső cookie: Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását (Google Analytics). A rendszer használ Google cookie-at. A mérési adatok kezeléséről
az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait
a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat
később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A
remarketing Kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A www.6percesrandi.hu-t felkeresők
letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az
ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok!
9. Adatkezelés jogalapja és módja:
Az Info. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja az adatkezelés jogalapja, vagyis a személyes adatainak
kezeléséhez az érintett hozzájárulása.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja,
hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.
A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1)
bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az
önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal
meghatározott adatkezelésének jogalapját.
10. Adatok forrása:
A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.
11. Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a
Regisztráció törléséig. (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@6percesrandi.hu email címen
bármikor kérheti érintett.)
12. Adatbiztonság:
Az Adatkezelő az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében,
hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tehát bizalmasan kezeljük és illetéktelen
személyeknek nem adjuk át, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. Bármely regisztráló által megadott személyes
adatot kizárólag az adott természetes személy módosíthatja a weboldal megfelelő oldalán, amelyet bármikor
meg tehet. A megadott adatok tartalmáért, azok valósággal egyezőségért felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az adatkezelés szabályainak megfelelően a regisztrált megrendelőink
adatait más adatbázissal nem kapcsoljuk össze, a megadott személyes adatokat nem fejtjük vissza, azok
tekintetében semmilyen elemzést, rendszerezést nem alkalmazzuk, adatfeldolgozónak nem adjuk át.
A regisztrált megrendelőink adatait minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk.
13. Az Info tv 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szó tájékoztatás
Info tv 6. § (5) bekezdése szerint „Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése
a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

3

14. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Info. tv. 14. §- a szerint „Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.”
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen :
„Info tv. 21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha
az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.”
(…)
Bírósági jogérvényesítés:
„22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az
adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21.
§ (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles
bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
.(…)”
Kártérítés és sérelemdíj
Info tv. 23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles
megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az
adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.”
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15. A regisztráció törlése a következő módon lehetséges:
A törlési igény jelzése az info@6percesrandi.hu email címen.
A www.6percesrandi.hu oldalai megtekinthetők anélkül, hogy a látogató bármilyen személyes információt
szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé. Az
Adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása a regisztráció feltétele.
16. Panasz Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban:
A Felhasználók adatkezeléssel, illetve az oldal használatával, kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal
fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések
megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján
adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal
kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. www.naih.hu ) A NAIH vizsgálatát
bárki kezdeményezheti, arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem
érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A
NAIH-hoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A NAIH-hoz illetékmentesen és formai kötöttség
nélkül intézhető beadvány.
A www.6percesrandi.hu honlap üzemeltetője jelen Tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CVII. törvénnyel összhangban alakította ki, és ennek alkalmazását
a törvényben szabályozott adatok kezelése során kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató 2017. május 4. napjával lép hatályba. Adatkezelő a jelen
Tájékoztatót bármikor jogosult módosítani azzal, hogy a módosítások a közzététellel – azaz a Honlapon
történő megjelenítéssel – lépnek hatályba.
Adatkezelési Nyilatkozat
A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési
Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen,
tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen
Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.
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