ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT
A SZABÁLYZAT CÉLJA
Ezen dokumentumban felsorolt célja a Szürtiné Deák Zsuzsanna egyéni vállalkozó (4493
Tiszakanyár, Fő út 136, adószám: 67603143-1-35, nyilvántartási szám: 50473944. A
továbbiakban: „AnoTalk”, „Üzemeltető”) által üzemeltetett szolgáltatásokban és a hozzá
tartozó al- és mellékszolgáltatásokban alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket,
továbbá az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Adatkezelő megnevezése
Név: Szürtiné Deák Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely és levelezési cím: 4493 Tiszakanyár, Fő út 136.
E-mail cím: info@anotalk.hu
A Szolgáltatásokkal kapcsolatosan tárolt és kezelt személyes adatok esetében az
adatkezelő nem vesz igénybe adatfelfolgozót. Az adatkezelő által kezelt személyes
adatokat kizárólag az Üzemeltető (továbbá esetleges munkavállalói) ismerheti meg. A
felhasználók adatai az AnoTalk szerverein kerülnek tárolásra.
Az AnoTalk által üzemeltetett szolgáltatásokba beletartozik az anotalk.hu, az m.anotalk.hu,
az ismeretlenek.me, az m.ismeretlenek.me, továbbá az AnoTalk HU androidos alkalmazás is
(továbbiakban: „Szolgáltatások”). Nem tartoznak azonban a Szolgáltatások közé azon
tartalmak, szolgáltatások és weboldalak, melyeket a felhasználó a weboldalon található
hivatkozás segítségével ért el. A felsorolt Szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen
szerződési feltételeket, adatvédelmi nyilatkozatot. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
önmagára nézve. Egyet nem értés esetén a Szolgáltatásokat nem használhatja. A
szabályzat nem terjed ki azokra a szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyeket a
weboldalon hirdető vagy más harmadik személy tesz közzé. Az Üzemeltető fenntartja a
jelen szabályzat változtatásának a jogát, erről hatálybalépés előtt legalább két héttel
korábban írásos formában tájékoztatást ad.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Szolgáltatások során végzett adatkezelések céljai:
 a Szolgáltatások hatákonyságának elősegítése

 a felhasználók állandó, őket nem azonosító, de általuk megadott adatainak
(bizonyos felületeken kiválasztott színséma, nemi identitás) azonosítása
 információadás a Szolgáltatások működésével kapcsolatosan (technikai üzenetek,
információk, szerződési feltételek megújulása)
 technikai jellegű problémák elhárítása

SZOLGÁLTATÁSAINK MŰKÖDÉSI ALAPELVE
Az AnoTalk által üzemeltetett weboldalak és egyéb szolgáltatások igénybevételének nem
előfeltétele a felhasználó regisztrációja, ezek használatához semmilyen, a felhasználót
bármely módon azonosító adatok megadására nincs szükség (a megadandó adatok közé
tartozik a felhasználó neme, továbbá a keresett partner neme).

A Szolgáltatások használata közben először a saját, majd a partnere nemi identitásának
kiválasztására lehet szükség (utóbbi csupán opcionális, a „Mindegy” opció kiválasztásával
nem szűrjük a további lehetőségeket ezen feltétel alapján).
Az alap, a felhasználót nem azonosító adatok megadása után a partner keresését az
egyértelműen erre a célra kihelyezett gombbal indíthatjuk meg. Ekkor a rendszer a jelenleg
online (avagy elérhető) partnert kereső felhasználók közül véletlenszerűen választja ki a
„partnert” („partner” alatt azt a felhasználót értjük, aki a felhasználóval egy beszélgetésben
vesz részt, ugyanazon kétszemélyes chatszobában van jelen). A partner kiválasztásának
befolyásolására (a nemeken kívül) semmilyen lehetőség nincs, továbbá a rendszer
semmilyen adatot eme folyamatnál (például lokalizáció) nem vesz figyelembe.
A partner kiválasztása után megkezdődik a beszélgetés. Az AnoTalk üzenettel jelzi felénk a
partner nemi identitását, továbbá a beszélgetés kezdetét. A partnerünknek egyértelmű
módon, a megfelelő szövegmezőbe írva üzenhetünk.
A beszélgetés végét az AnoTalk szintén üzenettel jelzi nekünk. Az AnoTalk nem vállal
felelősséget a beszélgetés váratlan megszakadásáért vagy a Szolgáltatások leállásáért, de
mindent megtesz ezek elkerülése érdekében.
A beszélgetést az AnoTalk nem tárolja semmilyen módon, így azok és azok tartalmának
ellenőrzésére semmilyen lehetősége nincs. Utólagos kérésre semmilyen beszélgetésben
tárolt adat vagy információ nem kereshető vissza, hiszen a beszélgetések tárolása nélkül ez
nem lehetséges. A felhasználóknak joguk van azonban bizonyos felületeken a beszélgetést
a partner beleegyezése nélkül is menteni és azt később egy link formájában megosztani.
Ezen beszélgetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, sem jogunk, sem lehetőségünk
nincs a beszélgetés mentése előtt annak tartalmát ellenőrizni. Amennyiben egy beszélgetés
jogsértő, személyes, vagy bármely más szempontból kifogásolható adatokat tartalmaz, azt

a megfelelő, ezen dokumentum alján közölt adatok egyikén jelentheti, és a törlését avagy
cenzúrását kérheti. Az AnoTalk fenntartja a jogot, hogy bármelyik lementett beszélgetést
bármikor előzetes jelzés nélkül törölje. A beszélgetések esetleges rendszerhibából történő
törléséért felelősséget nem vállal. Minden felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe
ütköző közzétett beszélgetéseket az AnoTalk irányába jelenteni. Ezután az AnoTalk
lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabbal reagál és amennyiben szükséges, szerkeszti
vagy törli a jelentett tartalmat.
A szolgáltató és az üzemeltető mindent megtesz az adatok védelme, a felhasználók
biztonsága érdekében. Nem adja ki őket harmadik személynek, azonban más, ellenkező
esetben a keletkező károkért felelősséget nem vállal. Ezen kívül azokért a károkért sem vállal
felelőséget, amelyek abból a felhasználó hibájából keletkeztek - például saját adatainak
védelméről nem gondoskodott. A weboldal használóinak kizárólagos felelőssége, hogy
milyen adatokat oszt meg partnerével. A weboldal használói bármikor megszakíthatják a
weboldalhoz tartozó hozzáférésüket. Az üzemeltető és a szolgáltató nem vállal felelősséget
a weboldal szünetmentességért, felfüggesztéséért, megszűnéésért, hibáiért, a felhasználók
magatartásért (beleértve, ha a hatályos jogszabályokat nem tartják be).

HONLAP-LÁTOGATOTTSÁGI ADATOK
Az AnoTalk különböző webszerverei a felhasználó a weboldal elérésére használt eszközének
egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok biztosítása céljából naplózásra
kerülnek. Az AnoTalk a felhasználó naplózott adatait (mint például az IP címet) semmilyen
más adathoz nem köti, amely alapján azonosítani tudná a felhasználó személyét. A
naplófájlokról statisztika készülhet, azonban ezen fájlok maximum egy éven keresztül vannak
az Üzemeltető szerverén tárolva.

COOKIE-K
A Szolgáltatások használata közben egy vagy több cookie – azaz egy-egy, a felhasználókat
közvetlenül kapcsolatba nem hozó karaktersorozatokat tartalmazó kis fájlok – kerülhetnek,
amelyekkel a felhasználó megadott adatai azonosíthatóak lesznek (mint például a
megadott saját és partnere nemi identitása, a Szolgáltatásokon belül a hang tiltása,
továbbá bizonyos felületeken a felület kiválasztott színsémája). Használhatóak még
továbbá ezek a cookie-k a Szolgáltatások hatákonyságának a növelésére, célzott tartalom
vagy reklám eljuttatása céljából, esetleg piackutatás céljából. Ezen adatokat az AnoTalk
nem kapcsolja a felhasználó semmilyen adataihoz (leszámítva a saját és partnere nemi
identitását, melyet a rendszer automatikusan oszt meg a felhasználó partnerével). A
felhasználóknak joguk van a böngészőkben tiltani a cookie-k eltárolásának lehetőségét,
azonban ezesetben előfordulhat, hogy a Szolgáltatások bizonyos funkciói nem fognak
megfelelően működni.

Weboldalunk a Google AdSense hirdetési rendszerét használja. Eme rendszer felhasználhat
egyes adatokat (azonban nem használhatják fel például nevét, e-mail címét vagy
telefonszámát, nincsenek tisztában azzal, hogy kivel beszélget a Szolgáltatásokon belül és
miről) a Szolgáltatásokon belül vagy kívül (más weboldalakon) tett látogatásairól azon cél
megvalósításáért, hogy az Ön számára leginkább releváns hirdetéseket mutassunk.
 A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az
AnoTalk-on.
 A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a
hirdetéseket az AnoTalk-on és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik
alapján jelenítse meg.
 A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és
tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.
Harmadik személyek által telepített cookie-k
Az Üzemeltetőn túl a Szolgáltatások weboldalainak böngészése közben harmadik
személyek (például a már említett Google és annak AdSense szolgáltatása) telepíthetnek
adatfájlokat.
A Google Inc. és alszolgáltatása, a DoubleClick DART cookie-t telepíthet a felhasználó
eszközére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat segítségével történő
reklámmegjelenítés miatt. Ez lehetővé teszi, hogy az Üzemeltető weboldalain érdeklődés
alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználók számára az internet különböző
webhelyein végzett látogatásaik alapján.
A DART cookie-k segítenek abban, hogy a Google az AdSense szolgáltatást használó
különböző weboldalakon a felhasználókat érdeklő, releváns hirdetéseket jelenítsen meg. A
DART cookie-k nem tárolnak személyes adatokat (legyen az például név, telefonszám, email cím, bankkártyaszám, bankszámlaszám, vagy akár a Szolgáltatásokon belül elküldött
üzenetek). Az AdSense eme összes, célzott hirdetéseket és DART cookie-kat tartalmazó
funkciója letiltható a következő címeken leírt módokat alkalmazva:
http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és
http://www.google.com/privacy_ads.html

ADATTOVÁBBÍTÁSOK
Az Üzemeltető a felhasználóról regisztráció hiányában semmilyen személyes adatot nem
tárol és nem tárolhat. A felhasználó által az üzenetváltásban megadott adatait a
Szolgáltatásaink működési alapelve szekción kívüli eseteken kívül semmilyen formában nem
tárolja. Az afféle módon megosztott beszélgetések nyilvános adatok, tehát bárki által
megtekinthetőek. Az ott megosztott adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget,
minden megosztott adat a felhasználó személyes, saját döntése. Ezesetben a

felhasználóknak tudomásul kell venniük, hogy a megosztott adatokkal bárki visszaélhet. Az
Üzemeltetőnek joga van azonban az összes megosztott beszélgetés egy részét vagy
egészét törölni, módosítani, cenzúrázni, ha erre speciális igény van. Ezesetben az
Üzemeltető az e-mail útján történő kapcsolatfelvételt preferálja (info@anotalk.hu).
A Szolgáltatásokon belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatosan az
AnoTalk jogosult felhívásokat, közleményeket küldeni és közzétenni akár a felhasználók
adatainak felhasználásával is.
A Szolgáltatások egyes részeit (ezek közé tartozik a reklámok megjelenítése, továbbá
bizonyos látogatottsági statisztikák készítése is) szerződéses partnereivel végeztetheti,
azonban efféle esetekben a szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és bíróságokkal a
Szolgáltatások keretén belül elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása érdekében,
és teljesíti a jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkéréseket, ha erre lehetősége van.

ADATBIZTONSÁG
Az AnoTalk mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók adatai a lehető
legbiztonságosabb és legjobb módon kerüljenek tárolásra, nem garantálhatja, hogy
kizárólag eme adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kerülnek kezelésre. Harmadik
személyek, vagy más felhasználók képesek lehetnek arra jogellenesen, hogy üzeneteket
hallgassanak le vagy szerezzenek meg. Emellett a felhasználó is megoszthatja harmadik
személlyel vagy további felhasználóval a személyes adatait, akik azt jogellenes módon
vagy célra felhasználhatják. Az AnoTalk nem vállal semmilyen felelősséget a weboldal
használóinak viselkedéséért, céljaiért.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A felhasználók jogosultak az adatkezelésről és az adatok felhasználásáról tájékoztatást kérni
az info@anotalk.hu e-mail címen.
A felhasználók különleges esetekben kérhetik a felhasználók által lementett beszélgetések
egy részének vagy egészének cenzúrázását vagy törlését az info@anotalk.hu e-mail címen.
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai
védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatásokon belül tárolt, elérhetővé- vagy
közzétett és küldött információkért bárminemű felelősséget kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik
személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más
személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy
jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy
jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban
foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az
Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő
felelősségre vonás érdekében.
A hatályba lépés ideje: 2016. május 1.

Tiszakanyár, 2016. április 1.
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