Általános Szerződési Feltételek
Tudjuk, hogy ezt a részt nincs sok kedve elolvasni, de vannak benne érdekes dolgok,
ezért legalább egyszer érdemes átfutni. A felhasználási feltételek idővel
változhatnak, tehát ha lehet, többször is térjen vissza ide.
Ha bármi nem érthető itt (vagy máshol a webhelyen), akkor forduljon hozzánk
bizalommal a kapcsolat menüpont alatt.

Röviden
Ezek a feltételek a forropercek.com minden felkeresésére vonatkoznak.
Összefoglaljuk a lényeget, de attól még mindent el kell olvasni!
1. - A forropercek.com oldalon csak 18 éves kor felett szabad regisztrálni, mivel
erotikus jellegű tartalmat szolgáltat. Nem szabad hamis életkort megadni. Aki
tagként regisztrál, ezzel egyben elismeri, hogy valós és pontos adatokat ad a
forropercek.com számára. Ha hamis adatokat ad meg, fenntartjuk a jogot arra, hogy
fiókját felfüggesszük vagy megszüntessük.
2. - Egyedül Ön felelős azért, amit a forropercek.com oldalon közzétesz vagy mond
– nem pedig mi. Mi nem kísérünk figyelemmel mindent a forropercek.com oldalon,
mert az nem lehetséges, ezért nem vállalunk felelősséget a felhasználók által
közzétett tartalomért. Időnként viszont kapunk értesítést trágárságról, zaklatásról és
durvaságról, amelyet webhelyünkön nem tűrünk. Kivizsgáljuk a kapott panaszokat,
ha bárki a jelen Feltételeket, illetve egyéb irányelveinket megszegő, másokat ingerlő,
elkeserítő vagy rémisztő tartalmat jelent felénk. Ha pedig Ön tesz közzé általunk
elfogadhatatlannak tartott anyagot, akkor azt mi webhelyünkről eltávolíthatjuk,
illetve letilthatjuk az Ön további hozzáférését.
3. - Ha más tulajdonát képező dolgot tesz közzé, és a jogos tulajdonos ez ellen fellép,
akkor Önnek kell vállalnia a következményeket. A közzétett anyagokért tehát akkor
is Ön a felelős, ha hamis névvel teszi közzé azokat.

Jogi nyilatkozat
A forropercek.com olyan webhely, ahol új emberekkel találkozhat, randevúzhat.

Oldalunk kellemes hely, és hogy ez így is maradjon az oldal csak a jelen Feltételek
betartásával használható. Ezt mindenkitől elvárjuk.
Ha Ön használja a forropercek.com oldalt (függetlenül attól, hogy regisztrált-e),
ezzel egy jogilag kötelező megállapodás születik Ön (az oldal felhasználója) és
cégünk (az oldal tulajdonosa) között. A forropercek.com üzemeltetője jelenleg a
LateNightDate
ltd.
Ha Ön a forropercek.com bármely szolgáltatásához hozzáfér, azt használja, arra
regisztrál, vagy ahhoz hozzájut, ezzel automatikusan egyetértőleg elfogadja a jelen
Feltételeket.
Ha a Feltételeket nem fogadja el, azokkal nem ért egyet, akkor a webhelyhez
nem szabad hozzáférnie, és nem szabad azt használnia. Ha Ön a továbbiakban
is felkeresi a forropercek.com webhelyet, illetve használja azt, azzal Ön
egyetértőleg
elfogadja
a
jelen
Feltételeket.

A webhely használata, és a közzétett anyagokra vonatkozó
szabályok
Ki használhatja a forropercek.com webhelyet?
A forropercek.com csak 18 éves kortól használható. A 18 évesnél fiatalabbak a
webhelyet nem használhatják. Ha a tudomásunkra jut, hogy az forropercek.com
oldalt 18 évesnél fiatalabb személy használja, akkor fiókját letiltjuk, és megpróbáljuk
blokkolni számára a webhely elérését.
Ön köteles betartani annak az országnak az összes törvényét és jogszabályát,
amelyben
él.
Azzal, hogy a forropercek.com webhelyet használja, Ön elismeri, hogy nem folyik
Ön ellen eljárás, és nincs Ön ellen érvényes bírósági határozat testi sértés, szexuális
visszaélés vagy bántalmazás miatt.

Mit tehetek közzé a forropercek.com oldalon? Melyek a tiltott tartalmak?
A forropercek.com webhelyen egyebek mellett szöveg, fénykép és videó egyaránt
közzétehető.
Vannak persze szabályok arra, hogy mi az elfogadható. A szabályok célja, hogy
mindenki biztonságosan használhassa a forropercek.com webhelyet. Tilos
közzétenni
vagy
elküldeni
olyan
tartalmat,
amely:
1. - rossz szándékú, otrombán tréfálkozik, zaklat, megrémít vagy másokat ingerel
2. - szándékosan provokál vagy egymással szembe állít embereket, betyárkodik
(trollkodik)
3. - borzalmas, sokkoló vagy elkeserítő dolgokat jelenít meg
4. - bármilyen jellegű fenyegetést tartalmaz
5. - rasszista, illetve valamely etnikummal, vallással, nemi beállítottsággal vagy
bármilyen bőrszínű emberrel szemben rosszindulatú vagy trágár;
6. - törvénybe ütköző cselekményre (például kábítószer-használatra, erőszakra vagy
bűncselekményre) bátorít
7. - hazugságot terjeszt valakiről – függetlenül attól, hogy a közzétevő tudja-e, hogy
az hazugság, vagy csak nem tudja, hogy igaz-e (illetve ha azt is hiszi, hogy igaz)
8. - kéretlen üzenetet tartalmaz, megpróbál eladni valamit, vagy pénzt próbál szerezni
másoktól
9. - nem a közzétevő tulajdona, megsértheti más szerzői jogát (zene, film), illetve
titoksértésnek minősíthető
10. - számítógépes vírust tartalmaz, vagy webhelyünk károsítását célozza
11. - a forropercek.com által tárolt személyes vagy magánjellegű adatok
megszerzésére vagy begyűjtésére irányul
12. - olyan látszatot kelt, mintha nem Öntől származna, illetve amelyben Ön valaki
másnak adja ki magát
13. - akár Önnek, akár másnak árt vagy kárt okoz.
Először mindig gondolja át, milyen tartalmat tesz közzé, milyen hozzászólást közöl
a forropercek.com webhelyen. Várjon egy kicsit (főként, ha dühös), és elküldés előtt
ellenőrizze, hogy a tartalom nem tiltott-e. Ne feledje, hogy egyedül Ön felelős
mindenért,
amit
ír,
közzétesz
vagy
hozzászól
a
webhelyen.

Milyen szabályok vonatkoznak a személyes adatokra?
Tilos bármely – akár saját, akár idegen – személyes (például lakcím, e-mail cím)
vagy banki adat megjelentetése a profiloldalán. Saját magáról bármely személyes
adatot csak saját felelősségére adhat meg más tagoknak vagy felhasználóknak, tehát
legyen óvatos.

Felhasználhatom mások személyes adatait?
Mások személyes adatait tilos pénzszerzésre, kéretlen üzenet küldésére, otromba
tréfálkozásra, mások fenyegetésére, ingerlésére, zaklatására vagy zavarba hozására
felhasználni. Jogunkban áll figyelmeztetés nélkül letiltani fiókját, illetve – ha ez
módunkban áll – blokkolni hozzáférését webhelyünkhöz, ha úgy gondoljuk, hogy
visszaél
a
személyes
adatokkal.

Ha az ismerőseim meg akarják nézni, kikkel csevegek, akkor megmondhatom
nekik a jelszavamat, hogy beléphessenek a nevemben?
Nem. Saját forropercek.com fiókjához csak Ön jogosult hozzáférni. Tilos bárkivel
közölnie a jelszavát (beleértve a legközelebbi barátait és családtagjait is), tilos
bárkinek lehetővé tennie, hogy belépjen az Ön fiókjába, mert így összes bejegyzése,
üzenete és személyes adata kiszivároghat, és valaki más felléphet úgy, mintha Ön
lenne. Jelszavának titokban tartása az Ön felelőssége. Ennek elmulasztása esetén
nem a forropercek.com a felelős. Ha arra gyanakszik, hogy valaki más is használja a
fiókját, akkor jelentse nekünk azonnal a kapcsolat menüpont alatt. Egyúttal rögtön
változtassa meg jelszavát is. Jogunkban áll megszünteti fiókját, illetve blokkolni
hozzáférését webhelyünkhöz, ha a jelszó titokban tartásának szabályát megszegi.

Ki látja még azt, amit a forropercek.com webhelyre felrakok?
Ha bármilyen tartalmat közzétesz vagy feltölt a forropercek.com webhelyre, azt bárki
láthatja (nem csak a forropercek.com regisztrált tagjai). Ha nem akarja, hogy valamit
mindenki lásson, akkor azt ne rakja fel a forropercek.com webhelyre. Nekünk jogunk
van ahhoz, hogy (előzetes értesítés nélkül) töröljünk vagy módosítsunk bármilyen, a
forropercek.com webhelyre feltöltött vagy elküldött tartalmat, illetve korlátozzuk
vagy letiltsuk ahhoz a hozzáférést. Nem kötelességünk mindent megjelentetni, amit
a forropercek.com webhelyre felraknak, sem az, hogy ellenőrizzük a profilok, képek,
videók igazságtartalmát. Nem kötelességünk továbbá megfigyelni, hogy Ön vagy
más
hogyan
használja
az
forropercek.com
webhelyet.

Tartalom
Ha valamit feltöltök a forropercek.com webhelyre, megőrzöm annak szerzői
jogát?
Igen, ha a szerzői jog már korábban is Önt illette meg. Ha valahonnan másolta, akkor
nem – és nem is tehet közzé olyan tartalmat, amely más tulajdona. Ha megteszi,
akkor a forropercek.com nem vállal ezért felelősséget, és fenntartjuk a jogot arra,
hogy ha valaki ezért minket beperel, akkor mi is bepereljük Önt.
Ha bármit közzétesz a forropercek.com webhelyen, azzal kijelenti, hogy Önnek joga
van azt közzétenni, és Ön nem lopta a tartalmat és nem állítja, hogy a tartalom szerzői
joga Önt illeti meg, ha valójában nem így van, valamint megengedi, hogy a
forropercek.com vagy bármely vállalata tetszőleges módon és ideig, ingyenesen
felhasználja
azt.
Ha bárki azt állítja, hogy az Ön által közzétett tartalom szerzői joga őt illeti meg,
illetve bármely okból azt Ön nem jogosult közzétenni, akkor bejegyzését, képeit,
videóit törölhetjük, ha ezt szükségesnek látjuk. Ugyanígy közölje velünk, ha valaki
közzétett olyat, ami az Ön tulajdona, és mi intézkedünk az ügyben.

Hozzáférés a forropercek.com webhelyhez
A forropercek.com folyamatosan működni fog?
Sajnos nem garantálhatjuk, hogy a webhely mindig működik, mert időnként
karbantartást kell végeznünk rajta, meghibásodhat, illetve rajtunk kívül álló okból
működése leállhat. Jogunkban áll értesítés nélkül bármikor leállítani vagy
felfüggeszteni webhelyünk működését.
Mit lehet tudni a mobil hozzáférésről?
Ha a forropercek.com webhelyet mobiltelefonján (illetve más hasonló eszközön)
használja, előfordulhat, hogy fizetnie kell az adott internet- vagy
mobilszolgáltatónak, ezért ha nem tudja biztosan, tudakozódjon náluk, mert az
esetleges
költségeket
Ön
tartozik
megfizetni.

Nem vagyok tag, és úgy tűnik, nem tudok hozzáférni a webhely egyes
tartalmaihoz. Mi ennek az oka?
A nem tag felhasználók csak a forropercek.com nyilvános részéhez férnek hozzá, és
nem
élvezhetik
a
tagoknak
kijáró
összes
előnyt.

Webhelyhasználati engedélyünk megszüntetése
A profilom eltűnt, és nem tudok bejelentkezni. Mi történt?
Időnként egyesek általunk tiltott tartalmat tesznek közzé. Ha úgy gondoljuk, Ön is
ezt teszi, akkor jogunkban áll bármikor (előzetes értesítés nélkül):
a. felfüggeszteni/megszüntetni tagságát (ha Ön tag), valamint az Ön hozzáférési,
használati, illetve tartalom-közzétételi jogát a forropercek.com webhelyen; továbbá
b. bármilyen számunkra lehetséges intézkedést megtenni Feltételeink betartatásáért
(például blokkoljuk IP-címeit és rendőrségi feljelentést teszünk).
Megpróbáljuk előre értesíteni Önt, hogy forropercek.com-hozzáférését, illetve profilját felfüggesztjük vagy megszüntetjük, de nem tudjuk garantálni, hogy ez
mindig
módunkban
fog
állni.

Mi a teendőm, ha meg akarom szüntetni forropercek.comregisztrációmat?
Ha Ön regisztrált tag, bármikor kérvényezheti a kapcsolat menüpont alatt fiókjának
törlését. Ehhez igazolnia kell, hogy valóban Ön az adott fiók tulajdonosa.

Valaki tiltott dolgokat tesz: kinek mondjam el?
Ha bárki otrombán tréfálkozik vagy zaklatja Önt (vagy bárki mást), illetve a
webhelyünkön tiltott tevékenységet folytat (például borzalmas dolgokról ír,
rosszindulatú vagy bántó üzeneteket küld), akkor jelentheti az illetőt, panaszt tehet
ellene a kapcsolat menüpont alatt. Segítse azzal az ügy elintézését, hogy a problémát
pontosan
és
a
lehető
legrészletesebben
írja
le.

Vannak a webhelynek szabályai arra, mit tehetnek a
személyes adataimmal?
Igen, minden adatot az Adatvédelmi irányelveink szerint dolgozunk fel, amely
szerepel a jelen Feltételekben is. Szíveskedjék alaposan elolvasni azt a
forropercek.com használata előtt.

A webhelyen található hivatkozásoknak van köze a
forropercek.com webhelyhez?
Esetenként elhelyezünk webhelyünkön más webhelyekre vonatkozó hivatkozásokat,
amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. Felhasználóink saját profiljukon és mások
profiljain is közzétehetnek webhelyünkön kívülre mutató hivatkozásokat. Ha
bármely ilyen hivatkozást valaki követ, azok egy másik webhelyre továbbítják az
illetőt, amelyeknek semmi köze hozzánk. Ezeknek a webhelyeknek megvannak a
maguk szabályai, amelyek különbözhetnek a mi webhelyünkön érvényes
szabályoktól, tehát azokról is tájékozódnia kell. Az ilyen webhelyek a tartalmáért
semmilyen felelősséget nem vállalunk, és azokat semmilyen módon nem tudjuk
befolyásolni – csak az Ön döntésén múlik, hogy felkeresi-e ezeket az oldalakat.

Feltöltöttem egy tiltott tartalmat, és valaki közölte, hogy
pert fog indítani ellenem. Tudnának rajtam segíteni?
Nem. Ha tiltott vagy másokat zavaró, ingerlő dolgot ír vagy tölt fel, akkor ezért
Önnek kell viselnie a következményeket. Ezért kell alaposan meggondolnia,
mielőtt valamit ír vagy közzétesz webhelyünkön, amelyről úgy gondolja, hogy
esetleg tiltott lehet. Mi nem vállalunk felelősséget semmilyen tartalomért, amelyet
felhasználóink írnak vagy töltenek fel webhelyünkre.

Vonatkoznak korlátozások a forropercek.com felelősségére
a jelen Feltételek szerint?
Igen, a forropercek.com felelőssége a jelen Feltételek értelmében korlátozott,
amennyire ezt a törvények lehetővé teszik, az alábbiak szerint:

- Nem állítjuk, nem szavatoljuk, illetve nem garantáljuk, hogy a forropercek.com az
Ön céljaira alkalmas, sem azt, hogy a webhely használata biztonságos, folyamatos,
hibamentes, illetve hogy a webhely vírusoktól és egyéb káros összetevőktől mentes
lenne, sem azt, hogy tökéletesen együttműködne bármely külső fél technológiájával,
hardverével,
szoftverével,
rendszerével
vagy
adatával.
- Az forropercek.com webhelyet pontosan a jelenlegi állapotában biztosítjuk, és
ezennel – amilyen mértékben ezt a vonatkozó törvények lehetővé teszik – elhárítunk
minden, akár kifejezett, akár elvárható, törvényből eredő vagy egyéb körülményt,
állítást és garanciát, beleértve korlátozás nélkül minden elvárható értékesíthetőségi,
jogosultsági, adott célra alkalmazhatósági vagy jogtisztasági garanciát is. Továbbá
semmilyen – sem kifejezett, sem elvárható – módon nem állítjuk és nem garantáljuk,
hogy a webhely üzemelése, a tárolt adatok, tartalmak, közlések, anyagok, illetve
tartalmazott termékek és szolgáltatások megbízhatók. Az forropercek.com
használata
kizárólag
saját
felelősségre
történik.
- Nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen kárért, amely a forropercek.com
webhely használata miatt következik be, beleértve korlátozás nélkül az összes
közvetlen, közvetett, véletlen, büntetésben megnyilvánuló és következményes kárt.
Egyes országok, illetve államok törvénykezése nem engedi korlátozni az elvárható
garanciákat, illetve tiltja az egyes károkért való felelősség kizárását vagy
korlátozását. Ha Önre ezek a helyi törvények vonatkoznak, akkor a fenti
jogkizárások, felelősségkizárások és korlátozások egy része vagy egésze esetleg
Önre nem vonatkozik, és Önt további jogok is megillethetik.
Tehát a pontosság miatt: a jelen Feltételek tartalmától függetlenül a forropercek.com
felelősséget vállal mindenért, amiért a vonatkozó törvények szerint felelősséget kell
vállalnia.

Felelősségkizárás
Közzétettem egy tiltott tartalmat, és valaki most közölte, hogy be fogja perelni
a forropercek.com webhelyet.
Ha az Ön forropercek.com-használata miatt pert indítanak ellenünk, mi fenntartjuk a
jogot, hogy belátásunk szerint védekezzünk a vádak ellen, illetve intézkedjünk
azokkal kapcsolatban. Ha erre felkérjük, Önnek kívánságunknak megfelelően teljes
és indokolt mértékben együtt kell működnie velünk az állítások elleni védekezésben.
Ön elismeri, hogy cégünk, valamint annak vezetői, igazgatói, alkalmazottai,
ügynökei, képviselői és licenctulajdonosai nem tehetők felelőssé semmiért, és

mentesülnek minden külső fél esetleges keresete, (tényleges vagy következményes)
kárának megtérítési kérelme, pere, jogi eljárása, követelése, vesztesége,
kötelezettsége, költsége és kiadása (például indokolt mértékű jogászi költsége) alól,
amelyet mi idéztünk elő az Ön forropercek.com-használatának, az Ön által a
forropercek.com webhelyre feltöltött vagy ott elhelyezett tartalmának, illetve az Ön
jelen Feltételekkel vagy bármely más hatályos törvénnyel vagy jogszabállyal
ellentétes magatartásának következtében vagy azzal kapcsolatba hozhatóan. A
forropercek.com fenntartja a kizárólagos jogot arra, hogy az ellene indított bármely,
illetve akár összes kereset vagy eljárás ügyében megállapodjon, kiegyezzen és
fizessen
az
Ön
előzetes
jóváhagyása
nélkül.

Általánosságok
Minden ésszerű intézkedést elkövetünk a webhely tartalmi időszerűségének
biztosítására, de nem garantálhatjuk teljes mértékben, hogy ez mindig sikerül.
Semmilyen ígéretet nem teszünk a forropercek.com webhelyen található adatokkal
kapcsolatban. A forropercek.com webhelyet és annak anyagait mindenki kizárólag
saját felelősségére használja. A forropercek.com nem tehető felelőssé semmilyen
veszteségért, amely az adatátvitelből, adatfelhasználásból vagy felhasználó által
közzétett pontatlan adatokból származik. Ön felelős azért, hogy megtegyen minden
szükséges intézkedést a forropercek.com webhelyről származó esetleges anyagok
vírusoktól és más ártalmas tartalmaktól való mentességéért. Ön elfogadja, hogy a
forropercek.com szolgáltatása nem folyamatos és nem hibátlan, a hibák nem mindig
javíthatók ki, valamint hogy a forropercek.com, illetve annak szervere, nem
feltétlenül mentes a vírusoktól, programhibáktól, kémprogramoktól, trójai
támadásoktól és egyéb hasonló rosszindulatú szoftverektől. A forropercek.com nem
vállal felelősséget az Ön számítógépes hardverében, szoftverében vagy más
eszközében és műszaki felszerelésében keletkező esetleges károkért, például –
esetleg egyebek mellett – biztonsági résekből, vírusokból, programhibákból,
feltörésből, csalásból, meghibásodásból, hiányosságból, fennakadásból, működési
vagy adattovábbítási késedelemből, számítógépes összeköttetés vagy hálózat
hibájából, illetve bármely más műszaki vagy egyéb jellegű problémából eredő
károkért.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket bármikor módosítsuk, kiegészítsük
vagy megváltoztassuk. Ha erre sor kerül, a változások ezen a weblapon megjelennek,
és a jelen Feltételek utolsó sorában feltüntetjük az új tartalom hatályba lépési idejét.
Bármely esetleges jelentős változtatás esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy
arról tájékoztassuk. Keresse fel rendszeresen ezt a weblapot, hogy értesüljön az
esetleges
változásokról.

Ha a Feltételek bármely változásával nem ért egyet, azonnal hagyjon fel a
forropercek.com használatával. Ha Ön az esetleges változtatás ellenére tovább
használja a webhelyet, ezzel automatikusan elfogadja a módosításokat, és az új
Feltételek
betartása
jogilag
kötelezővé
válik
az
Ön
számára.
Ha a jelen feltételek bármely szabálya, bármely okból a törvényekkel ellentétesnek,
érvénytelennek vagy más okból alkalmazhatatlannak minősül egy bíróság vagy
törvényszék által, akkor a törvényellenesség, érvénytelenség vagy
alkalmazhatatlanság mértékéig el kell tekinteni tőle és törölni kell a Feltételekből,
miközben a Feltételek többi része érvényességét megőrzi, teljes mértékben hatályos
marad, és az továbbra is kötelező érvényű és alkalmazandó.
Az Ön forropercek.com-felhasználása tekintetében a Feltételek képezik a cégünk és
Ön között fennálló megállapodás és egyezség teljes egészét, amely felülír minden
korábbi köztünk fennálló (akár írott, akár szóbeli) megállapodást, kijelentést és
egyezséget. A jelen Feltételekben semmi sem korlátozza és semmi sem zárja ki a
hamis
félreértelmezésből
eredő
felelősséget.
Ha a jelen Feltételek szerint minket megillető bármely jogunkkal elmulasztanánk
vagy késlekednénk élni, az nem ad felmentést jogaink betartása alól, és nem jelenti,
hogy elfogadnánk a Feltételek bármely módosítását, továbbá az, hogy bármely fél
bármely jogával csak részben él, nem zárja ki az adott jog vagy bármely más jog
jövőbeli
gyakorlását.
A Feltételekben semmi olyan nem szerepel és nem szándékozik szerepelni, ami egy
külső
felet
bármilyen
joggal
felruházná.

A jelen Feltételek és az abból vagy azok témájából származó, illetve azzal
kapcsolatba hozható esetleges vitás kérdéseket vagy kereseteket (beleértve a
nem szerződésből eredő vitákat és kereseteket) a magyarországi törvények
szerint kell rendezni és értelmezni, és azokban a nem kizárólagos jogú
magyarországi
bíróságok
hivatottak
ítélkezni.
A Felhasználási feltételek legutóbbi frissítésének időpontja: 2018.02.22.

