Adatvédelmi Nyilatkozat
Ezen nyilatkozat a SorozatMax.hu és NézzAnimét.hu adatkezelését, és rögzítését taglalja, kérjük
amennyiben nem ért vele egyet, vagy kifogással élne azt a lejjebb leírt elérhetőségeken tegye meg.
A SorozatMax.hu és NézzAnimét.hu Társoldal így egy személy üzemelteti őket. (Az üzemeltető alább
olvasható)

Fogalom magyarázat
Felhasználó: Az a személy, aki a regisztrációs formot kitöltve regisztrált oldalunkra.
Adminisztrátor/Moderátor: Az a személy, akit az oldal vezetősége jelölt ki, hogy kezelje a
felhasználók adatait. (Mindenhez hozzáférnek, de szigorúan bizalmasan kezelik)
Regisztráció: A felhasználói fiók létrehozására szolgáló adatlap kitöltése, mely elküldés után
létrehozza a fiókot.
Bejelentkezés: A felhasználói fiókba való belépésre szolgáló adatlap kitöltése, mely elküldés után
beléptet a fiókba.

Szolgáltató adatai
A továbbiakban, mint SZOLGÁLTATÓ az egységes adatkezelőre értetendő!
Üzemeltető: Természetes személy, elérhetősége: info@sorozatmax.hu
Webcímeink:
-

www.sorozatmax.hu
www.premiumsorozatmax.hu
www.nezzanimet.hu

Elérhetőségeink:
Facebook - @sorozatmaxhu, @nezzanimet
Instagram - @sorozatmax, @nezzanimet
Email: info@sorozatmax.hu, info@nezzanimet.hu

Adatkezelő: SZOLGÁLTATÓ.
Adatfeldolgozó: FastComet Inc. (FONTOS: Az adatközpont Frankfurt, Németországban található)

Végek közötti titkosítást a Cloudflare Inc, végzi.
A hozzászólások spam szűrését a Automattic Inc biztosítja.
Az oldal bejelentkezését és WAF ellenőrzését a DEFIANT Inc adja.

Adatrögzítés, tárolás, és kiadási szabályzat
A Szolgáltató által rögzített adatokat az adatfeldolgozókon kívül más harmadik félnek nem adja ki!
(Kivételt képez a GDPR (19.) cikkeje alapján meghatározott okból kiállított hatósági végzés.)
A rendszer bejelentkezéskor rögzíti az ip címet, és az eszköz típusát, emellett a rajta futó rendszert,
és a mezőkbe beírt adatokat is. (A jelszavakat a rendszer titkosítja (MD5 nem visszafejthető módon),
és az oldal kezelői sem férnek hozzá)
Regisztrációkor megadott adatokat beleértve a felhasználónevet, email címet, és jelszót a rendszer
rögzíti és ez által létrehozz egy felhasználó fiókot, mellyel a felhasználó hasznos funkciókhoz férhet
hozzá (Lásd lejjebb), továbbá még a regisztrációkor használt eszköz ip címét, és típusát, rajta futó
rendszerét rögzíti.
A rendszer által rögzített adatokat a felhasználói fiók megléte vagy az adatok törlésének
kérelmezéséig megőrizzük. (Kivétel a bejelentkezéskor rögzített adatok, ezen adatok 24 óra múlva
törlődnek)
Az oldalunkon SÜTIKET használunk a jobb böngészési élmény miatt, ezeket Ön megválaszthatja, hogy
mihez és meddig járul hozzá, az alapértelmezett a TITKOS, mely alatt az értetendő, hogy csak az oldal
működéséhez szükséges adatokat és maximum 1 hónapig tároljuk. (További opciókkal kapcsolatos
információt az oldalon a süti tájékoztatóban talál)
Az oldalunkon van lehetőség Facebook.com-al való regisztrációra és belépésre, ekkor mi a Facebook
profilhoz társított nevet, email címet, és profilképet rögzítjük, és tároljuk. (A facebook bejelentkezési
adatokat nem kapjuk meg, azt csak is a tényleges szolgáltató a Facebook Inc kezeli.)
Az info@sorozatmax.hu, és az info@nezzanimet.hu email címre küldött emaileket 1 évig megőrizzük,
de kérhető a hamarabbi törlés kérjük azt jelezze felénk az írt emailben.
A 2016. évi GDPR rendelet értelmében a Szolgáltatónak kötelező lehetőséget biztosítani az általa
tárolt adatok kikéréséhez, és/vagy törléséhez, ezt a Szolgáltató biztosítja is, ennek módja, hogy Ön ír
egy emailt nekünk az info@sorozatmax.hu-ra, vagy az info@nezzanimet.hu-ra majd mi elindítjuk az
adatok exportálási folyamatát, megerősítés után maximum 24 óra múlva Ön a regisztrált email címre
megkapja a tömörített ZIP formátumú fájlt mely tartalmaz egy index.html fájt mely megnyitásával
megtekintheti az összes általunk tárolt adatát. (Törlés is maximum 24 órán belül történik meg, ennek
sikerességéről a felhasználót értesítjük.)

Felelősség kizárás/Jogi információk
A SorozatMax.hu és a NézzAnimét.hu weboldal (továbbiakban: Szolgáltató) működésére az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) szabályozásai
vonatkoznak.

-

-

-

-

-

[1-I] Az Ektv. 2. § (1) alapján „Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásának megkezdéséhez, illetve folytatásához előzetes engedély vagy bármely ezzel
azonos joghatású hatósági határozat nem szükséges”.
[1-II] Szolgáltató az Ektv. 2. § ld) bekezdésében rögzítettek alapján, mint közvetítő
szolgáltató az „információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe
vevő számára (keresőszolgáltatás)”. Az Ektv. 2. § e) bekezdése értelmében: „Információ:
bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható adat, jel, kép..
[1-III] A Szolgáltató által fenntartott weboldal egy tematikusan kategorizált, tartalmi
elemeket megjelenítő, közvetítető szolgáltatás. Az Ektv. 7. § (2) értelmében „a közvetítő
szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által… továbbított,
tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért… nem felel”.
[1-IV] A megosztott információkért teljes felelősséggel az eredeti, tényleges
tartalomszolgáltató tartozik. Az Ektv. 7. § (3) értelmében „A közvetítő szolgáltató nem
köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt,
továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes
tevékenység folytatására utalnak.”
[1-V] Kérjük vegye figyelembe, hogy az Adatvédelmi nyilatkozatot az EU-s törvényeknek
megfelelően alakítjuk, egyesesetekben részlegesen vagy akár teljes mértékben is
megváltozhat. Kérjük rendszeresen ellenőrizze!

Tartalom eltávolítási politika:
-

-

[2-I] Amennyiben az oldalunkon megtalálható valamely tartalom mely az Ön tulajdonát
képezi / vagy jogsértő tartalomnak minősül kérjük keressen fel minket az
info@sorozatmax.hu email címen és mi eltávolítjuk a tartalmat azonnali hatállyal, de
maximum 12 órán belül.
[2-II] Adatok melyekre Ön benyújthat nálunk eltávolítási kérelmet: Borítóképek, Leírás,
Profilképek, tartalmak. A többi tartalom vagy nem a mi oldalunkon van, vagy nem mi
felelünk érte.
® Védjegy

-

-

[3-I] A Szolgáltató logója a Berne convention levédetése alapján világszerte szerzői
jogvédelem alatt áll, így a felhasználása előzetes engedély hiányában szerzői jogsértés, és
hatósági eljárással járhat!
[3-II] A Szolgáltató logójának felhasználása kifejezetten TILOS, és a jog tulajdonosok nem
adnak engedélyt a felhasználásra, semmilyen formában.
[3-III] A SorozatMax.hu, és NézzAnimét.hu logójának Jog tulajdonosa:
• Varga Dominik,
• Saifur Rahman Shawon,
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