ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TÁRGYA.
ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET
Ezen dokumentumban felsorolt feltételek szabályozzák a Szürtiné Deák Zsuzsanna egyéni
vállalkozó (4493 Tiszakanyár, Fő út 136, adószám: 67603143-1-35, nyilvántartási szám:
50473944. A továbbiakban: „AnoTalk”, „Üzemeltető”) által üzemeltetett szolgáltatások és a
hozzá tartozó al- és mellékszolgáltatások használatát.
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. 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.

SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATA
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).
Ön a Szolgáltatásaink használatával elfogadja, hogy azokkal nem él vissza. Ebbe
beletartozik, hogy természetes módon használja a Szolgáltatásokat, továbbá nem próbálja
meg az általunk biztosított felületeken kívül (ebbe beletartozik az anotalk.hu, m.anotalk.hu,
ismeretlenek.me, m.ismeretlenek.me domaincímeken, továbbá AnoTalk HU androidos
alkalmazáson kívüli bármely más szolgáltatás, alkalmazás, kód használata a Szolgáltatások
használatára) használni azokat. Kiemelten fontos, hogy a weboldalainkat semmilyen
automatizált program vagy alkalmazás sem érheti el az AnoTalk írásbeli engedélye nélkül.

Minden lekérésnek manuálisan, ember által vezérelten, avagy természetes módon kell
történnie. Az AnoTalk előzetes jelzés vagy figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggesztheti az
Ön számára nyújtott Szolgáltatások bármelyikének elérését (akár konkrét bizonyíték nélkül is).
Az AnoTalk szolgáltatásai és weboldalai többféle tartalmat tartalmazhatnak. Amennyiben
ezek felhasználása ezen felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett, a
felhasználó nem jogosult az AnoTalk weboldalainak vagy az azokon közzétett tartalmak,
azok részeinek szerkesztésére, sokszorosítására, másolására, terjesztésére, nyilvános
bemutatására, azok reklámcélokra történő vagy a szerződésben rögzített célokon tűlmenő
felhasználására.
A „tartalmak” kifejezés alatt minden adat, kép, szöveg, grafika, zenei darab, hang, hangsor,
videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendő, melyeket az AnoTalk tett közzé
weboldalain. A „tartalmak” kifejezés alatt értendő továbbá azon szolgáltatások és
tartalmak összessége is, melyeket harmadik fél tesz közzé, ha ezen harmadik személy joggal
máshogy nem határoz.
A felhasználó köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, melyek az AnoTalk
weboldalak vagy az azokon kínált szolgáltatások működését veszélyeztetik vagy zavarják,
valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem
jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely
nem akadályozza a többi felhasználót az AnoTalk weboldalak és tartalmak használatában.
Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hard- vagy szoftverét
befolyásolhatják, nem megengedett.
Az AnoTalk weboldalak bárminemű kereskedelmi, különösen reklámcélokra való
felhasználásához az Üzemeltető előzetes, írásban kifejezett hozzájárulása szükséges. A
felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére az AnoTalk weboldalakon.
Az AnoTalk weboldalak használata anonimizer-szolgáltatásokon (például proxy, VPN)
keresztül, melyek elrejtik a felhasználó valódi IP-címét, nem megengedett.

SZOLGÁLTATÁSAINK MŰKÖDÉSI ALAPELVE
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).

ADATOK, ÜZENETEK
A felhasználó számára tilos a Szolgáltatásokon belül és különösen az azokon közzétett
kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni,
melyek

a) az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
b) harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési
mintáit, szerzői jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik;
c) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy
gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
d) sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
e) lánclevél- vagy hólabda-jellegű elemeket tartalmaznak;
f)

megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy az AnoTalk által kerültek
közzétételre vagy annak támogatását élvezik;

g) harmadik személyek adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
h) kereskedelmi, különösen reklám jellegűek (például más weboldalak hirdetése,
szigorúan tiltott a Szolgáltatások bármelyikéhez tartozó weboldal címének, vagy
akár a nevére utaló információ közlése)
Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése csak akkor megengedett,
ha ez elsősorban nem reklámcélokat szolgál. A Szolgáltatásokban minden felhasználó
kötelezett a megfelelő szóhasználatra és szóválasztásra, tartózkodni kell a gyalázó
kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.
Az AnoTalk az itt leírt feltételeket megsértő felhasználókat bármikor átmenetileg vagy
végérvényesen eltilthatja a Szolgáltatások mindegyikének használatától.

EGYÉB FELTÉTELEK
A felhasználó részére a weboldalba való manipulatív beavatkozás minden formája
szigorúan tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni,
mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a Szolgáltatások működését
és a Szolgáltatások menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folyatása,
melyek a műszeki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott termelését vonhatja maga után. A
felhasználó számára szigorúan tilos a weboldal tartalmainak blokkolása, felülírása,
módosítása vagy bárminemű a Szolgáltatásokba történő zavaró beavatkozás (ebbe
beletartozik a Szolgáltatások ellen indított túlterheléses támadás is).
Tiltott továbbá még a Szolgáltatások lehívása más programokkal a webböngészőn kívül
(továbbá specifikusabban a Szolgáltatások szervereivel történő bárminemű, az AnoTalk
által biztosított természetes, módosítatlan és manipulálatlan felületen kívüli elérés). Ez
vonatkozik az úgynevezett botokra, emellett minden olyan eszközre, programra,
alkalmazásra, amelyek a web-interfész helyettesítésére vagy kiegészítésére szolgálnak. Ezek
alapján és mellett tilos olyan szkriptek és programkódok, részben vagy egészben
automatizált programok használata, melyek a Szolgáltatás működését bármilyen módon
befolyásolják (így például a reklámok elrejtését célzó eljárások használata is). Ebbe

beletartozik a lehető legkisebb automatizáció is, így például az automatikus partnerkeresés
vagy az automatikus válaszüzenet küldése a partner számára.
Az AnoTalk bármikor – különösebb indok, azt megelőző jelzés vagy figyelmeztetés nélkül –
eltilthat bármely felhasználót a Szolgáltatások mindegyikének használatától. Ha egy
felhasználó felfüggesztésre vagy vagy kizárásra kerül, akkor az AnoTalk előzetes
beleegyezése vagy engedélye nélkül nem használhatja a Szolgáltatásokat újra. A
felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési titalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény
ezen dokumentum alján megadott címek egyikén kérhető.
A Szolgáltatások használata teljes mértékben ingyenes, díjmentes.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
A felhasználó önmaga és közvetlenül felelős harmadik személyek jogainak önhibából
történő megsértéséért velük szemben. A felhasználó kötelezi magát az AnoTalk irányába
minden olyan kár megtérítésére, melyek a jelen felhasználási adódó kötelességek
megsértéséből vagy figyelmen kívül hagyásából származnak. A felhasználó mentesíti az
AnoTalk-ot minden igénytől, melyeket más felhasználók vagy harmadik személyek az
AnoTalk-kal szemben támasztanak, melyek jogaiknak a felhasználó által közzétett tartalmak
által történő megsértéséből vagy egyéb kötelezettségek megsértéséből származnak. A
felhasználó mindeközben vállalja az AnoTalk oldalán fellépő szükséges jogi védelem
költségeit is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget. Mindez nem érvényes, ha a
jogsértés a felhasználón kívül álló okból származik.
Amennyiben az AnoTalk a felelősséget kiváltó szolgáltatást díjmentesen nyújtja, akkor az
AnoTalk csak szándékos és durva gondatlanságból eredő elkövetésért felel. A nem az
AnoTalk által okozott zavarokért a teljesítési hálózatban az AnoTalk nem vállal felelősséget.
Az előbbiekben álló felelősségkorlátozások nem érvényesek abban az esetben, ha az
AnoTalk kinyilvánítja kifejezett garanciavállalását, rosszhiszeműség esetén és az emberi
életet, emberi testet vagy az egészséget ért károk esetében, valamint kötelező törvényileg
előírt szabályozások esetén – feltéve, hogy a felelősség az AnoTalk-ot terheli.
Amennyiben a Szolgáltatások valamelyike nem határoz meg mást kifejezetten, akkor az
AnoTalk szolgáltatásainak használatára vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül
megkötésre. Ennek futamideje az AnoTalk általi jóváhagyással vagy aktivitással kezdődik. A
szerződést mindkét szerződő fél bármikor felmondhatja.

ADATVÉDELEM
A felhasználó személyes adatai csak a felhasználó beleegyezésével kerülnek felvételre,
feldolgozásra vagy felhasználásra, vagy ha más törvényi előírás és emellett az AnoTalk
lehetőségei ezt elrendelik vagy megengedik.
További részleteket az AnoTalk adatvédelmi nyilatkozata határoz meg.

ÁSZF VÁLTOZÁSA, EGYÉB, MENTESÍTŐ ZÁRADÉK
Az AnoTalk fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek („ÁSZF”) módosítására,
megváltoztatására. A felhasználók a megváltozott feltételekről az AnoTalk hivatalos
Facebook oldalán (fb.com/anotalk) vagy a Szolgáltatásokon belül, írásos formában
kapnak tájékoztatást vagy értesítést. A megújult feltételekkel való egyetértést a felhasználó
a Szolgáltatások (további) használatával fejezi ki.
Az AnoTalk többnyire e-mail útján kommunikál a felhasználókkal, így az esetleges
kapcsolatfelvétel esetében is ezt a kommunikációs csatornát preferálja.
Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy
ellentmond a törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb
rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással
való egyetértésben olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és
céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti
szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.
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Tiszakanyár, 2016. április 1.

Szürtiné Deák Zsuzsanna egyéni vállalkozó
Székhely: 4493 Tiszakanyár, Fő út 136.
Adószám: 67603143-1-35
Nyilvántartási szám: 50473944
Statisztikai számjel: 67603143631123115
Bank: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11744034-21122404
E-mail cím: info@anotalk.hu

