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FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
A jelen felhasználási feltételek tartalmazzák a honlap használatára vonatkozó alapvető
jogokat és kötelezettségeket. A honlap használatának megkezdésével valamennyi
felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási
feltételeket. A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére
használhatja. A honlap használatba vétele kizárólag a jelen felhasználási feltételeknek
megfelelő formában történhet.
Üzemeltető (Gorócz Dominika, Farkas Bence Roland, Sándor György) fenntartja a jogot,
hogy a Szerződési Feltételeket bármikor megváltoztassa. A jövőben történő felhasználási
feltételeket érintő módosításokat Üzemeltető a jelen oldal felhasználási feltételeket
tartalmazó részén közzéteszi és a változásra a honlapon közzétett felhívással a felhasználók
figyelmét felhívja. Jelen szerződési feltételek hatályon kívül helyeznek minden korábban a
Felhasználóval közölt szerződési feltételt. Felhasználó a weboldal további használatával a
módosított Felhasználási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek
tekinti. Felhasználó, amennyiben a módosított Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, úgy
adatlapja törlésével, azonnali hatállyal felmondhatja.

SZOLGÁLTATÁSOK:
A ToldiFace honlap célja egy olyan internetes közösségi oldal létrehozása, amely elősegíti
az ismerkedést, kapcsolatépítést, vélemények megosztását, kikapcsolódást, a szabadidő
tartalmas eltöltését. Ennek érdekében Üzemeltető megjelenési felületet biztosít regisztrált
felhasználói részére, hogy a honlapon mindezt szabadon közzétegyék.
A regisztrált felhasználók részére lehetőség nyílik bejegyzéseket írni és ahhoz hozzászólni,
személyes kommunikáció (levelezés) és egyéb kiegészítő szolgáltatások aktív igénybe
vételére is. A honlap használata regisztrációhoz kötött. A honlapon történő minden
regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

REGISZTRÁCIÓ:
A regisztrációt megelőzően kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket!
Regisztrációjával kijelenti és elfogadja a jelen felhasználási feltételeket!
Felhasználó a jelen szerződési feltételek elfogadásával kijeleni és szavatolja: A regisztráció
időpontjában betöltötte a 10. életévét és teljes cselekvőképességgel rendelkezik. Nem áll
semmilyen büntető ítélet vagy határozat hatálya alatt, nem ítélték el személyhez fűződő
jogok megsértésével kapcsolatos ügyben, ill. szexuális bűncselekmény elkövetéséért.

ALAPRENDELKEZÉSEK, FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI:
A honlapon mindenki csak egy regisztrációval rendelkezhet.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Interneten továbbított adatok biztonságáért és
megérkezéséért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
A regisztrációval a felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre.
A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. Szerződéskötésre kizárólag
magyar nyelven van lehetőség.
Üzemeltető az online kitöltött adatlap tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja.
Regisztrált felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs oldalon férhet
hozzá és a regisztráció során megadott adatait (a regisztrációs nevén, születési dátumán,
illetve nemén kívül) bármikor jogosult megváltoztatni, illetve törölni (ha személyes levelével,
megalapozott indokkal megkeresi az oldal üzemeltetőjét). A törlést követően azonban pl.
biztonsági másolatokon időlegesen még maradhatnak adatok. Felhasználó jogosult és
egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a
valóságnak megfelelőek, pontosak és időszerűek legyenek.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a felhasználó által megadott adatok nem felelnek
meg a valóságnak, akkor Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni a
regisztrációt. Kizárható minden olyan felhasználó, aki megtévesztő, hamis vagy a
valóságnak más okból nem megfelelő adatokat illetve képeket tölt fel. Ilyen esetben a
felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető
ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
Az e-mail cím és a telefonszám, valamint a jelszó kivételével a regisztráció során megadott
adatok publikusak. Az esetleges visszaélések elkerülése végett tilos a honlapon közzétenni
e-mail címet, telefonszámot illetve minden más olyan információt, ami közvetlen
elérhetőséget biztosít, kivéve a lakcímet.
Az adatok kitöltése során figyelni kell az adatok pontos és valóságnak megfelelő
megadására. Kötelezően megadandó adatok esetén a formai ellenőrzés automatikusan
megtörténik. Az adatok kitöltése után kérjük a megadott adatokat ellenőrizni és jóváhagyni.
Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szerződési feltétel elfogadásával kötelezi magát az
abban szereplő szabályok betartására, ill. ez a szerződés kizár bármilyen más szerződést,
avagy megállapodást az Üzemeltetővel.
A honlap és az abban lévő Szolgáltatások kizárólag természetes személyek magáncélú
használatára szolgál, nem használható fel így gazdasági tevékenységgel kapcsolatosan.
Jogi személyek és gazdasági társaságok a weboldalra nem regisztrálhatnak, a
Szolgáltatásokat igénybe nem vehetik, kivéve egyéni szerződés alapján.
A regisztrált felhasználók nem használhatják a weboldalt kereskedelmi-, reklám-, ill. egyéb
üzleti célokra, ill. harmadik személyek részére nem adhatnak ki ilyen célokra semmilyen
adatot.
A honlap Felhasználási Feltételeiben leírtaknak megszegése, jogellenes vagy jogosulatlan
használata, úgymint a regisztrált tagok neveinek, elérhetőségeiknek gyűjtése, kéretlen e-mail
üzenetek küldése, felhasználók egyéb üzleti céllal való megkeresése esetén az oldalról
történő azonnali és pénz-visszatérítés nélküli kitiltást vonja maga utána, továbbá az ügy
súlyosságától függően – korlátozás nélkül - polgári és büntető peren kívüli és peres utat is.
Felhasználó vállalja, hogy nem bíz meg semmilyen kijelentésben, garanciában, melyet nem
e Felhasználási feltételeknek megfelelően tettek az oldalon.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető korlátozottan tudja ellenőrizni a weboldalon
közzétett közlés igazságtartalmát, pontosságát és teljességét, továbbá nem tudja ellenőrizni
a kompatibilitást, minőséget, avagy a tagok biztonságát. Felhasználó tudomásul veszi, hogy
Üzemeltető nem felel a felhasználó által a honlapon elhelyezett tartalomért.
Üzemeltető a közízlést- és jogszabályt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő
adatokat, információkat, hozzászólásokat, véleményeket, képeket, fájlokat, megtévesztő,
hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó
tartalmakat minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből. Ilyen
esetben a felhasználó semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési
igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát
megtéríteni.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatását megváltoztassa akár jogszabályi
kötelezettsége miatt, akár egyéb biztonsági okok miatt, annak figyelembe vételével, hogy a
változtatás károsan ne befolyásolja a Szolgáltatás minőségét.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatlapja azonnali és pénz-visszafizetés
nélküli időleges, avagy végleges kitiltásra, - az eset súlyosságától függően törlésre kerül az alábbi szabályzati pontok megsértése esetén:
Amennyiben más Felhasználó hozzájárulása nélkül tesz közzé képet vagy egyéb személyes
adatot.
Szigorúan tilos minden – különösen ellenszolgáltatás fejében nyújtott – szexuális ajánlat,
reklám közzététele.
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Bármilyen nyílt- vagy burkolt reklám közzététele. Üzleti célú regisztráció, a megtévesztő, ártó
vagy zaklató szándékú vélemény, illetve hozzászólás.
Bármilyen támadás a honlap ellen. Olyan bejegyzések, amely sértheti az Üzemeltető
érdekeit, üzleti titkait, azaz olyan tartalom közzététele vagy olyan tartalomra történő
hivatkozás, amely az Üzemeltető jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését vagy
szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti. Nem engedélyezett az Üzemeltető
szolgáltatásainak bojkottálására való felhívás.
Mások személyhez fűződő jogainak sérelme. A véleménynyilvánítási szabadságot csak
mások jogainak sérelme nélkül lehet gyakorolni, azaz a Felhasználó által közzétett
bejegyzések nem lehetnek másokra nézve sértőek (egy másik Felhasználót korára, nemére,
származására, vallására, faji, nemzetiségi hovatartozására, világnézeti meggyőződésére,
véleményére, élethelyzetére vonatkozóan), továbbá mások befeketítésére alkalmas tartalom
elhelyezése, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem.
Személyes adatok (valós név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, idézett levél,
telefonbeszélgetés- vagy e-mailrészlet) elhelyezése még az érintett beleegyezésével sem
megengedett. Ide tartozik más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala,
beleértve annak jelszavát is.
Nem lehet lemásolni a honlapon megjelenő információkat (sem a honlap információit, sem
pedig a tagokét) ezen Felhasználói Feltételekben szereplő pontoknak ellentétes célból.
Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy
bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése. Amennyiben közzétesz, továbbít
más tagoknak (akár az oldalon, akár e-mail-ben) olyan anyagot, információt, képet, amely
sértegető, rágalmazó, megbotránkoztató, fenyegető tartalmú, becsületsértő, trágár,
fajgyűlölő, pornográf. Büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a honlapon a BTK
204. § -a szerint tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el.
Nem engedélyezett politikai pártok, politikus személyek rossz színben való feltüntetése. Nem
tehet közzé, továbbíthat (akár a honlapon belül, akár e-mail-ben) olyan anyagot, amely
mások politikai és/vagy vallási meggyőződését sértheti, amelynek birtoklása, közzététele
jogszabályba ütközik.
Nem engedélyezett a Moderátorok/Adminisztrátorok zaklatása, döntéseiknek a weblapon
történő megkérdőjelezése. (A weblap munkatársaival kapcsolatos észrevételeket/panaszokat
a Hibabejelentőbe [ToldiFace Admin nevű felhasználónak vagy az utolsó oldalon
megnevezett címekre] kell küldeni, ahol a weblap üzemeltetése legkésőbb 72 órán belül
kivizsgálja az ügyet.)
Felhasználónak Szigorúan tilos az Üzemeltetés alkalmazottjának vagy megbízottjának kiadni
magát.
A Felhasználási Feltételek megsértése miatti kitiltás/törlés után nem engedélyezett újra
regisztrálni egy másik névvel. Ebben az esetben az új regisztráció is törlésre kerül.
Termékek ajánlása, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósít meg (pl. kábítószerek,
stb.), engedélyköteles termékek, ill., tovább nem értékesíthető termékek (pl. üdülési csekk,
utalvány, stb.).
Felhasználók szándékos félrevezetése (pl. gyűjtés jótékonysági megnevezéssel, amely saját
célokat szolgál.)
Bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény
elkövetésére felhívás közzététele vagy erre utaló magatartás folytatása.
Sem nyíltan, sem burkoltan nem használhatja a Szolgáltatást más weboldal, szolgáltatás
és/vagy üzlet reklámozására, beleértve többek között személyes e-mail címek, URL-k
és/vagy más személyes telefonszámok közzétételét is az Adatlapon.
Sem nyíltan, sem burkoltan nem szerezhet a tagok közül új ügyfeleket, nem adhat vagy
vehet termékeket és/vagy szolgáltatásokat a Szolgáltatás igénybevételével.
Nem tehet közzé és/vagy másolhat le semmilyen módon információt vagy anyagot melyhez,
mint szellemi termékekhez fűződő jogok mást illetnek, kivéve, ha előzetesen megszerezte a
jogosult hozzájárulását; köteles tiszteletben tartani a többi Tag szerzői jogait és személyhez
fűződő jogait, más Tagok Adatlapjukra feltöltött képeit és történeteit semmilyen módon nem
használhatja fel az alkotó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
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Nem engedélyezett felhasználói jogosultság átadása, nem osztható meg a jogosultság, ill.
nem bízható meg harmadik személy a helyette történő használatra.
Számítógépes vírusokat tartalmazó anyagok, ill. szerzői jogvédelem alá eső anyagok
feltöltése nem engedélyezett.
A fentiekben kifejezetten meg nem nevezett minden olyan tartalom közzététele, ami jó
erkölcsbe vagy jogszabályba ütközik.

ADATLAP:
Az adatlapok nyilvánosságra kerülnek, más Felhasználók azokat megjeleníthetik.
Minden felhasználó tudomásul veszi, miszerint ha magáról bizalmas, kényes információt
jelenít meg az adatlapján, avagy más Felhasználónak kiadja azt, úgy azt a saját felelősségre
teszi, az abból származó károkért, kellemetlenségekért az Üzemeletető nem felel.
Felhasználó szavatolja, hogy az adatlapján megadott adatok, információk valósak, nem
félrevezetőek és azokat rendszeresen aktualizálja is. Ezekért az adatokért Felhasználó
kizárólagos felelősséget vállal. A szándékosan és/vagy csalárd módon megadott hamis
adatok jogi lépéseket vonhatnak maguk után, ill. az adatlapról történő azonnali kitiltást is.
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adatlapokon szereplő információkat
folyamatosan ellenőrizze, módosítsa, avagy törölje, e Felhasználási Feltételek
rendelkezéseinek megfelelően, ha szükséges.

KÉP/VIDEÓ FELTÖLTÉS:
A honlapra feltölthető kép technikai követelményei az alábbiak:
A kép/videó mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. A file formátuma jpg, jpeg, bmp, gif,
png vagy mp4, avi lehet.
A képfájl elnevezésénél gondot jelentenek az ékezetes és/vagy nagybetűk, ezért a javasolt
elnevezés a következőképp néz például ki: kezdokep_toldiface.jpg
Minden felhasználó saját magáról készült képet jogosult feltölteni, kivéve, ha rendelkezik az
érintett személy hozzájárulásával.
Nyilvános képek esetén nem szabad durva, pornográf, közízlést sértő, meztelen képet
feltölteni, illetve a nyilvános és privát képek sem lehetnek egyéb okból jogsértőek. Az ilyen
képet Üzemeltető minden további értesítés nélkül jogosult törölni. Fontos megjegyezni, hogy
a más képmásával, adataival való visszaélésnek polgári- és büntető jogi vonzata is lehet.

FŐOLDAL, ÜZENETEK (CHAT):
A honlapon található főoldal, értesítések és üzenetek (chat) szolgáltatásokra (továbbiakban:
többletszolgáltatások) a jelen felhasználási feltételekben foglaltak az alábbi kiegészítésekkel
irányadóak.
Többletszolgáltatásokat is mindenki kizárólag a saját kockázatára és felelősségére
használhatja.
A felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő
jelszava biztonságban tartásáért. A többletszolgáltatásokban megjelenő tartalmat is a
felhasználó helyezi el és vállalja érte a felelősséget.
Többlet szolgáltatások igénybevételével felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az
általa elhelyezett tartalom jogsértő, Üzemeltető illetve mások jogát, jogos érdekét, vagy
közérdeket sértő, akkor Üzemeltető jogosult azt indokolás nélkül törölni akár saját
elhatározásából, akár más érdekeltek kérésére. Az eset súlyosságától függően, az adatlap
tulajdonosát Üzemeltető jogosult indoklás nélkül időlegesen vagy véglegesen tiltani, ill.
adatlapját törölni a weblapról.
A többletszolgáltatások regisztrált felhasználók részére megtekinthetők és használhatóak.
Tartalom elhelyezéséhez regisztráció szükséges. Tartalom alatt értünk a felhasználó által
honlapra feltöltött minden adatot, információt, beleértve a létrehozott bejegyzéseket,
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hozzászólásokat, kommenteket - legyen az akár szöveg, kép, hang, videó vagy bármilyen
más formátumban.
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a honlapon az általa elhelyezett tartalom
tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, a személyhez és szellemi alkotásokhoz
fűződő jogot nem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek
hozzájárulásával rendelkezik.
Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon szerzői jogvédelem alatt
álló művet helyez el, azzal kapcsolatban a felhasználási jogokkal rendelkezik. A
felhasználásért az arra jogosultak irányában a szerzői és egyéb díjak tekintetében a fizetési
kötelezettség felhasználót terheli.
Felhasználó a közzététellel lemond a tartalom feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más
jellegű követelést a későbbiekben erre alapozva nem támaszthat.
Felhasználó az általa feltöltött tartalom tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi
korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, az adott időpontban ismert minden felhasználási
módra kiterjedő felhasználási jogot enged üzemeltetőnek, kiemelten a tartalom
többszörözésére és nyilvánossághoz való közvetítésére.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen felhasználási feltételek elfogadásával adott
felhasználási engedélyekre a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nincs hatással, az
átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de Üzemeltető által
esetlegesen archivált tartalmakra is.
Felhasználó által közzétett tartalmat Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, az ott
található tartalomért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben azonban
tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy
jogos érdekét illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és
tartalom közzétevőjétől felmerült kárának megtérítését követelni.
Felhasználó által elérhetővé tett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag
felhasználó tartozik felelősséggel.
Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít,
felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi
költség és kár megtérítésére.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen megvalósuló jogsértések esetén
Üzemeltető a jogszabályok nyújtotta lehetőségek között együttműködik a hatáskörrel
rendelkező hatóságokkal a jogsértő személyek felelősségre vonása érdekében.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatlapjáról történő végleges kitiltás esetén a
naplóban lévő adatok, információkhoz a továbbiakban nincs jogosultsága hozzáférni.
Az oldalon található bármely szolgáltatásnál a kihelyezett részletesebb szabályzatok
irányadóak azok használatát illetően, Felhasználó tudomásul veszi, hogy használatuk esetén
a szabályokat betartja.

MODERÁLÁS:
Üzemeltető megbízásából a felhasználó által közzétett tartalmat moderátorok figyelemmel
kísérhetik és ellenőrizhetik abból a célból, hogy megpróbálják biztosítani a folyamatos és
kulturált társalgás lehetőségét.
Tevékenységüket Üzemeltető felkérésére társadalmi munkában, eseti jelleggel és
szúrópróbaszerűen végzik.
Mivel a moderálás a különböző véleményű és vérmérsékletű moderátorok miatt szubjektív,
az egyes moderátorok látják egymást és jogosultak esetenként egymás tevékenységét
felülbírálni.
A moderátor jogosult törölni azt a tartalmat mely feltételezhetően jogsértő, vagy akadályozza
a rendeltetésszerű használatot, illetve a jelen felhasználási feltételekbe ütközik.
Jogosult továbbá a felhasználó előzetes értesítés nélküli felfüggesztésére, letiltására és az
egyes tartalmakat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen vagy egészében törölni.
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A törölhető tartalommal együtt az azokra adott reagálások is törölhetőek.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálásból vagy annak elégtelenségéből eredő
kárért illetve kényelmetlenségért.
Korlátozás, letiltás a moderátor a jogsértő, a kulturált társalgást szándékosan vagy
ismétlődően akadályozó, vagy a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználók
jogosultságait ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatja, illetve letilthatja. Kirívóan súlyos
esetben az adott felhasználó végleges letiltása mellett az összes közétett tartalmának
törlésére is sor kerülhet. A letiltás lehet részleges vagy teljes körű, szólhat ideiglenes vagy
végleges időtartamra.

A moderátor tudomásszerzése esetén, külön értesítés nélkül törli az
alábbi pontok valamelyikét megvalósító tartalmat:
Jogsértő tartalom. Minden olyan tartalom jogsértőnek minősül, ami a közzétételének
időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre
történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.
Témaromboló tartalom. Ide tartozik minden technikai és tartalmi rombolás. Tartalmi
rombolásnak minősül minden a folyamatos, kulturált társalgást feltűnően, szándékosan
akadályozó és zavaró, ismételt vagy témán kívüli tartalom közzététele. Technikai
rombolásnak minősül minden, ami megváltoztatja a topik méretét, megjelenését vagy más
módon akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, mint pl. nagy terjedelmű tartalmak
bemásolása, letöltést lassító alkalmazások, automatikusan induló letöltések stb.
Alpári, agresszív, fenyegető hangnem, illetve minden más rosszindulatú tartalom
alkalmazása. Azt, hogy a tartalom alpári, agresszív, fenyegető hangnemű, illetve más egyéb
módon rosszindulatú, a moderátor jogosult eldönteni a topik és téma jellegének
függvényében. - Olyan tartalom, mely kifejezetten erre a célra létrehozott helyen kívül a
moderálással, moderátorokkal, üzemeltetővel foglalkozik.
Minden olyan tartalom, amely gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, illetve a jó ízlést
sértő képet vagy ilyen témájú weboldalra mutató linket tartalmaz.
Azon tartalom, mely más felhasználó vagy egyéb érintett személyes adatát, levél, magán
vagy üzleti titkát hozzájárulásának hiányában teszi közzé vagy vele szemben lejárató, bántó,
sértő módon megfogalmazott véleményt tartalmaz.

ADATVÉDELEM:
A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében „sütik”
(cookie) kerülnek elhelyezésre a felhasználók számítógépén. Süti a felhasználó böngészőjén
keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely a felhasználó későbbi
azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi
látogatásairól. Ezek az információk nem alkalmasak a felhasználó személyének
azonosítására, csak a felhasználó gépének felismerésére. A honlapról begyűjtött sütiinformációk segítségével követni lehet az új és ismételt látogatók számát, valamint belső
elemzéseket lehet készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerhetőek a használati
szokások. Üzemeltetőnek lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is
elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző
alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de a felhasználó a böngészőjében
módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy
szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a
sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy
bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni.
Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak
számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a
felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat.
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Üzemeltető a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása
céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat,
amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a
szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Üzemeltető ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Üzemeltető egyes szolgáltatásainak igénybevételét regisztrációhoz köti, melynek során a
felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden
esetben önkéntes.
Üzemeltető a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról,
megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A személyes adatokat adatkezelési céljuk megszűnése vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén, illetve a felhasználó kérésére az
Üzemeltető törli. A felhasználó saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani
illetve törölni. A felhasználó regisztrációjának törlésekor, a rögzített és tárolt személyes
adatok azonnal törlésre kerülnek. A törlést követően azonban pl. biztonsági másolatokon
időlegesen még maradhatnak adatok.

FELELŐSSÉG:
A honlapot minden felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését
és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver
vírusmentességét, de igyekszik legjobb tudomása szerint a zavartalan működéshez
szükséges hibákat a legrövidebb időn belül kijavítani, szinten tartani.
Üzemeltető a honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből, illetve a szolgáltatás elvárttól
eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből,
a szolgáltatás korlátozásából, letiltásból vagy kizárásból eredő bármilyen kár megtérítését
kizárja.
Üzemeltető nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről
nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik
személy tudomására hozta.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználó által és/vagy más Felhasználó által
okozott hibákért, avagy olyan hibák okozásához, melyhez bármely Felhasználó hozzájárult.
Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított
adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán
keletkező károk tekintetében az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.
Előfordulhat más Felhasználó és/vagy jogosulatlan személyek (hackerek) hozzáférnek
Felhasználó által megadott információkhoz és azokkal visszaélnek.
Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan visszaélésekért, melynél más felhasználók és/vagy
személyek a Felhasználó által a honlapon megadott, avagy más felhasználónak eljutatott
információkkal/adatokkal követnek el.
Üzemeltető a nem általa elhelyezett tartalomért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek
okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal.
Üzemeltető, a szerződésből fakadó esetleges felelőssége esetén az általa fizetendő
kártérítés összege nem haladhatja meg az ötszörösét, melyet Felhasználó jelen szerződés
hatálya alatt, a hiba időszakára vonatkozóan fizet.
Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett
tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek
jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
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2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybevevő felhasználó által
rendelkezésre bocsátott információk tekintetében felhasználó minősül szolgáltatónak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
A honlap Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül
részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit. Üzemeltető az
esetleges jogsértés esetén kész annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden
szükséges jogi lépést megtenni. Üzemeltető a jelen felhasználási feltételek és a nyújtott
szolgáltatások megváltoztatásának jogát fenntartja. Üzemeltető honlapján elérhető bármely
szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi felhasználóra a mindenkor hatályos
felhasználási feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A jelen felhasználási feltételekre a magyar jog az irányadó!
Szolgáltató elérhetőségei:
 toldiface@toldiface.hu
 info@toldiface.hu
 Regisztrált tagoknak, bejelentkezve a „ToldiFace Admin” nevű örökös felhasználón
keresztül
Üdvözlettel:
A ToldiFace csapata,
Gorócz Dominika,
Farkas Bence Roland,
Sándor György.
Tápiószőlős, 2017. június 01.
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