Mivel a Keresztényrandi.hu egy VALÓBAN keresztény - keresztyény társkereső oldal az alábbi szabályzat került
megfogalmazásra:
1./a Mindenki szabadon regisztráltathatja magát a Keresztényrandi.hu társkereső oldalon, aki a kereszténység
– keresztyénység által képviselt értékrendet és erkölcsi elveket tiszteletben tartja, és regisztrációjának a célja egy
tartós, komoly párkapcsolat kialakítása.
1./b A fentieket figyelembe véve más társkereső oldalakkal szemben sem az adatlapon, sem a keresési feltételek
között nem tüntetjük fel a „szexuális beállítottsága” rovatot, mivel azt automatikusan heteroszexuálisnak
tekintjük. Továbbá tilos a közszemérmet és a közerkölcsöt sértő fényképek feltöltése!
1./c Szigorúan tilos a fórumon olyan hozzászólás közzététele, illetve az oldal felhasználóinak olyan tartalmú üzenet
küldése, vagy olyan téma (topic) nyitása, amely bármilyen módon törvény- vagy jogszabálysértő magatartásra
utal, illetve szólít fel, vagy a közösség szempontjából nézve súlyosan romboló hatású. Továbbá a felhasználó
szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat (kép, szöveg, stb.) nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele
nem sérti a jelen szabályzatban foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez
a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért a felhasználó tartozik
mindennemű felelőséggel. Amennyiben ezen pontot valaki mégis megszegné, úgy a Keresztényrandi.hu minden
jogot fenntart magának az adott hozzászólás felszólítás nélküli törlésére annak fórumáról, súlyosabb esetben a
regisztráció vagy akár a teljes téma (topic) törlésére!
1./d A fórum a szabad véleménynyilvánítás, illetve az oldal egésze a tartós párkapcsolat kialakításának egyik
legmodernebb eszköze, illetve lehetősége, de még erre a tényre hivatkozva sem szabad mások személyiségi,
emberi jogainak való megsértése, mások sértegetése, stb. Ennek a pontnak a megsértőivel szemben az 1./c
pontban foglaltak szerint járunk el. Továbbá a felhasználó által feltöltött tartalom (hozzászólás, fotó, üzenet…)
nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló
törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; szerzõi jogokat sértõ alkotóelemeket;
megtévesztő jellegű adatokat; hamis tényeket; valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben; olyan tényeket,
adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy
erkölcsi fejlõdésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak
megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörû ellenállást váltanak ki; becsmérlõk vagy
megalázók; faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak; egészségre ártalmas anyagok
használatára bátorítanak; félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek; bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát
zavarják; erőszakos tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági
reklámtevékenységrõl szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.
1./e Ha egy témában (topic-ban) jelentős számban fordulnak elő olyan hozzászólások, melyek az 1./d pontot
megsértik, úgy a teljes téma (topic) tartalma törlésre kerül; illetve ha egy felhasználó rendszeresen vagy jelentős
számban ír az 1./d pontot megsértő hozzászólásokat, úgy abban az esetben az adott felhasználó regisztrációja
kerül törlésre!
1./f Mivel mint fent említettük a Keresztényrandi.hu egy valóban keresztény – keresztyény társkereső oldal a
hozzászólásokban illetve az üzenetekben a durva, obszcén, vulgáris kifejezéseket automatikusan moderáljuk,
vagyis ezen szavak, kifejezések helyére ***-ok kerülnek; továbbá ha valaki az 1./b pont ellenére mégis ilyen
jellegű fotókat töltene fel, úgy azokat a Keresztényrandi.hu minden felszólítás nélkül törli rendszeréből!
1./g A Keresztényrandi.hu oldalon és annak fórumán automatikus kijelentkeztetés működik, vagyis ha valaki 3 órát
meghaladó ideig nem mutat semmilyen aktív tevékenységet (üzenet küldése, témához (topic) való hozzászólás)
a rendszer automatikusan kijelentkezteti. Az újbóli bejelentkezés után természetesen korlátlanul gyakorolhatja a
regisztrációból adódó jogait.
1./h A regisztráció során megadott adatok hitelességért és valóságtartalmáért (pl. feltöltött fotó) a regisztrációt
indító személy tartozik mindennemű felelősséggel. A regisztráció során bármilyen olyan felhasználói (nick)
név megadható, amelyik még nem létezik. Tilos továbbá a perverz, obszcén, más felhasználói (nick) nevét
(illetve vallási- faji hovatartozását) sértő, lejárató név, a burkolt vagy nyílt reklámhordozó és közismert személy
nevének választása. Azokkal a regisztrációkkal szemben, melyek a fentiekkel bármilyen módón ellentétesek a
Keresztényrandi.hu a törlés jogát fenntartja! A sikeres regisztrációhoz egy, még nem létező felhasználói (nick)

név szükséges, amely megfelel a fent leírtaknak, továbbá egy LÉTEZŐ e-mail cím, mivel a rendszer arra küldi
el a felhasználó számára generált jelszavát, amit az első bejelentkezés után ajánlatos megváltoztatni a „jelszó
módosítás” menüpontban. Amennyiben a felhasználó a rendelkezésére bocsátott jelszót nem tartja titokban, és azt
harmadik személynek átadja, úgy a Keresztényrandi.hu semmilyen felelősséget nem vállal az ezzel kapcsolatos
visszaélésekkel. Mivel a felhasználót a szolgáltatással összefüggésben szükséges azonosítás során kizárólag a
jelszó igazolja elektronikusan így ha esetlegesen harmadik fél mégis a Jelszó birtokába jut, a Keresztényrandi.hu
rendszere nem tud különbséget tenni a valódi felhasználó és a jelszót felhasználva a szolgáltatást jogosulatlanul
igénybevevő más személyek között, így a harmadik személy eljárását a is a felhasználó eljárásaként ítéli meg,
az ebből eredő következményekért a felhasználó tartozik mindennemű felelősséggel. A Keresztényrandi.hu
webmestere a jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Keresztényrandi.hu
rendszerében, és a megadott jelszó a jelszóval való összehasonlítására is ilyen formában kerül sor. Ha a felhasználó
elfelejtené a jelszavát, úgy abban az esetben az „elfelejtett jelszó” menüpontban kezdeményezheti annak pótlását.
A Keresztényrandi.hu a felhasználó által korábban megjelölt e-mail címre új jelszót küld. A Keresztényrandi.hu
új jelszót más elérhetőségi címre nem küld! Az új jelszót is célszerű a fent leírtak szerint megváltoztatni.
1./i A sikeres regisztráció után bárki szabadon gyakorolhatja abból fakadó jogait pl. módosíthatja saját adatait;
üzenetet küldhet más felhasználók számára; hozzászólhat bármelyik témához, vagy akár új topic-ot is nyithat,
feltéve, hogy az még sem tartalmát, sem pedig nevét tekintve nem létezik, valamint nem sért felhasználói (nick)
nevet. Ha valaki úgy érzi, hogy egy téma (topic) neve vagy tartalma esetleg egy máésik felhasználótól kapott
üzenetei sérti a regisztráció során megadott felhasználói (nick) nevét vagy személyét, úgy abban az esetben a
Keresztényrandi.hu webmesterénél kezdeményezheti az új téma (topic) bezárását illetve az adott felhasználó
regisztrációjának a törlését.
1./j A fórumon, illetve a más felhasználóknak küldött üzenetekben biztonsági okokból a HTML kódok használata
nem megengedett, azok automatikusan letiltásra kerülnek! A felhasználó nem veszélyeztetheti a szolgáltatás
megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól,
valamint a szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíteni, illetve a szolgáltatást
informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kitenni.
1./k Ha egy hozzászólás, feltöltött fotó, vagy egy felhasználónak küldött üzenet bármilyen módon jogszabályvagy törvénysértő lenne, úgy abban az esetben a Keresztényrandi.hu minden segítséget megad az ügybe bevont
hatóságoknak.
1./l Tilos bármelyik felhasználó személyes, vagy bármilyen más adatainak a közzététele, kivéve, hogy ha maga
az érintett személy teszi azt. Tilos továbbá a fórumon az olyan bejegyzések, hozzászólások közzététele, amely
valamely céget vagy szolgáltatást bújtatva vagy közvetlenül reklámoznak; illetve az ilyen jellegű un. „spam”
üzenetek küldése, amelyek zavarják a felhasználókat a Keresztényrandi.hu oldalainak eredeti szándékuk szerinti
használatában.
1./m A Keresztényrandi.hu fenntartja magának azon regisztrációk törlésére vonatkozó jogosultságát, amelyek
rendszeresen, szándékosan a fent leírt alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá egy vagy több
topichoz, küld más felhasználónak üzenetet, illetve törölt hozzászólást visszamásol, illetve törölt fotót újból
feltölt.
1./n A Keresztényrandi.hu fenntartja magának azt a jogot, hogy ha egy témában (topic-ban) a hozzászólások száma
eléri illetve meghaladja az 1000-et, akkor az adott témát (topic-ot) archiválja. Természetesen az archiválásra
került hozzászólások a továbbiakban is elérhetőek maradnak.
2./a A Keresztényrandi.hu az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a fentiekben rögzített korlátozásokat
minden esetben betartja. A Keresztényrandi.hu kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan
felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. A Keresztényrandi.hu kötelezi magát,
hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását.
2./b Bár a Keresztényrandi.hu jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyerekek számára szánt szolgáltatást,
ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 14 éves aluli gyermekekről személyes adatokat. Gyerekek

személyes adatait nem rögzítjük (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).
2./c Amikor felhasználóink az oldalainkon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük
saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak és
alkalmak, amikor a Keresztényrandi.hu által kínált szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükségessé válhat a
felhasználók bizonyos személyes adatainak (például e-mail címének) megadása, illetve ismerete. Természetesen a
felhasználóknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak. Jelen szabályzat
a látogatók nem nyilvánosságra szánt, hanem a Keresztényrandi.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatainak
védelmével kapcsolatos. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy
részét, az ilyen információkra ezen szabályzat hatálya nem terjed ki.
2./d Amennyiben a Keresztényrandi.hu egyes oldalain regisztrációra kérjük felhasználóinkat, minden esetben
feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kérjük „kötelező” jelleggel megadni. A
kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan
rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció sikerrel nem zárulhat, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása,
vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet. A felhasználóink által biztosított személyes,
illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy
információval .
2./e A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen
körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a
jogszabályokban elõírt módon (pl: bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat lefoglalási határozatban) kérik
fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Keresztényrandi.hu - törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Amennyiben felhasználóink személyes adatokat bocsátanak
a Keresztényrandi.hu rendelkezésére, úgy az minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az
adatoknak a biztonságát.
2./f A Keresztényrandi.hu biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes
adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetõségek biztosításával, melyek
révén a személyes adataikat korábban a Keresztényrandi.hu rendelkezésére bocsátották. Ezáltal szeretné
a Keresztényrandi.hu biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és
idõszerűek legyenek. Felhasználóinknak továbbá személyes adataik törlésére is lehetőségük van rendszerünkből
(természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni
azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak).
2./g A Keresztényrandi.hu egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez annak felhasználóinak regisztrációs
kérdõívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkezõ információkat a Keresztényrandi.hu a legnagyobb
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. A Keresztényrandi.hu
különleges adatokat soha nem kér „kötelező” jelleggel megadni egy regisztráció sikerességéhez. Az ilyen adatok
szolgáltatása a felhasználó döntésétõl függ. A Keresztényrandi.hu a felhasználók egyedi elérésére alkalmas
adatokat (például e-mail címeket) - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen
körülmények között nem adja át.
2./h A Keresztényrandi.hu szolgáltatásainak részét képezõ nyilvános kommunikációs csatornákat (például
fórum) minden felhasználó a saját felelõsségére veheti igénybe. A különbözõ hozzászólások szerzői joga az adott
felhasználót illeti meg. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetõek
le, illetve terjeszthetõk, és kizárólag a Keresztényrandi.hu írásbeli hozzájárulásával lehet õket felhasználni. A
kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevõ felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a
törvényben elõírt kivételektõl eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.
2./i Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira
vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Keresztényrandi.hu nem vállal felelõsséget.
2./j A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó
tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az
adatkezelés célja a felhasználó jogosultságainak azonosítása, valamint hogy a többi felhasználó minél többet
tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása. A

regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő
mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A
regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó általi törlésig maradnak a rendszerben; feltéve, hogy a felhasználó
nem sérti meg jelen szabályzatot, mely egyes esetekben a regisztráció azonnali törlését vonhatja maga után.
A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. A regisztrált adatokhoz
csak a Keresztényrandi.hu webmestere; a publikus adatokhoz a többi felhasználó, illetve a Keresztényrandi.hu
látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez
nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelezõ adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben
kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A Keresztényrandi.hu nem
tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi.
A Keresztényrandi.hu azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik
személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén). A Szolgáltatás használatából eredő bárminemű közvetlen, vagy
közvetett kárért a Keresztényrandi.hu nem tehető felelőssé.
2./k Tekintettel arra, hogy a regisztráció önkéntes, az adatok megadásáról minden esetben maguk a felhasználók
döntenek. Az ebből fakadó adatkezelés jogalapja így az érintettek önkéntes hozzájárulása. Minden felhasználó
maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a személyes adatlapon van lehetőség. A
felhasználóknak joguk van regisztrációjukat is törölni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a
felhasználóhoz kötődő minden adat.
2./l Tilos a Keresztényrandi.hu oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a
névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, becsületének, magán- illetve üzleti
titkainak a megsértése; valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése. A Felhasználó
büntetõjogi felelõssége tudatában nyilatkozik, hogy a Keresztényrandi.hu oldalain a Btk 195/A §-a valamint jelen
szabályzat szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl
fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz. A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt
jogosult feltölteni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Keresztényrandi.hu nem felel a felhasználó által az
oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével
kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.
2./m Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy a Keresztényrandi.hu ezen
feltételeit elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2./n A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.
2./o A Keresztényrandi.hu oldal tulajdonosa Varga Balázs Imre.
2./p A Keresztényrandi.hu a szabályzat módosítás jogát fenntartja, arról a felhasználók egyenkénti értesítésére
nem köteles!
3./a A Keresztényrandi.hu szolgáltatásait a felhasználók ingyenesen vehetik igénybe; ez azonban nem érinti a
felhasználók kártérítési felelősségéből eredő követelések megfizetésének kötelezettségét.
3./b A Keresztényrandi.hu vállalja, a jelen szabályzatban foglalt eljárások és feltételek betartását, azonban csak arra
tekintettel tudja a szolgáltatást ingyenesen nyújtani, hogy nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes
működést. Ebből következően a Keresztényrandi.hu nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből,
hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem. A Keresztényrandi.hu
fenntartja a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból (hibából, háttérszolgáltatások el nem érhetősége) a
szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza vagy szüneteltesse; vagy akár meg is szüntesse azt.
3./c A felhasználók a Keresztényrandi.hu által biztosított felhasználási jogú programkódokkal kapcsolatosan
a szerzői jogról szóló törvény által biztosított és szerződésesen ki nem zárható kereteket meghaladóan nem
végezhetnek kódvisszafejtési tevékenységet.
3./d A Keresztényrandi.hu a felhasználók személyes adatait csak akkor és olyan terjedelemben továbbítja
külföldre, amennyiben a szolgáltatást a felhasználók külföldről veszik igénybe. A Keresztényrandi.hu tájékoztatja
a felhasználókat, hogy a szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott adatok külföldi felhasználók számára is
elérhetőek lesznek.
3./e A regisztráció törlése nem érinti a felhasználónak a regisztráció törléséig felmerült kártérítési

kötelezettségét.
A Keresztényrandi.hu a szabályzat módosítás jogát fenntartja!

