A „TESZTELJE ÉS ÉRTÉKELJE“ ROVAT KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
A www.everydayme.hu „Tesztelje és Értékelje“ rovatában való részvétellel Ön automatikusan
elfogadja a jelen Közösségi Irányelveket és Felhasználási Feltételeket, illetve vállalja azok betartását.
Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket, kérjük, tartózkodjon a Tesztelje és
Értékelje
rovatban
való
részvételtől
és
annak
használatától!
ALKALMASSÁG: Az Ön tagsága és részvétele teljes mértékben önkéntes. Kijelenti és szavatolja, hogy
Ön a www.everydayme.hu regisztrált tagja, valamint hogy minden, az Ön által megadott regisztrációs
adat pontos és megfelel a valóságnak. Vállalja, hogy gondoskodik az adatok pontosságának
folyamatosságáról. Kijelenti és szavatolja továbbá, hogy elmúlt tizennyolc (18) éves, és hogy
a www.everydayme.hu közösség ön általi felhasználása megfelel a vonatkozó törvényeknek és
jogszabályoknak.
TITOKTARTÁS: Az Öntől esetlegesen összegyűjtött, személyes adatokra a Titoktartási Politikánkban
meghatározott irányelvek vonatkoznak, melyet a P&G Titoktartási Politikája linkre kattintva találhat
meg. A Titoktartási Politika a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
TOVÁBBI FELTÉTELEK: a www.everydayme.hu közössége igénybe vételére továbbá a P&G
Felhasználási Feltételei vonatkoznak. A P&G Felhasználási Feltételek ezúton a jelen Megállapodás
elválaszthatatlan
részét
képezik.
A Tesztelje és Értékelje rovat az www.everydayme.hu közösség tagjai rendelkezésére álló rovat, amely
azért jött létre, hogy a felhasználókhangot adjanak gondolataiknak, véleményeiknek és meglátásaiknak
a szerepeltetett témával kapcsolatban. A felhasználók személyes szórakozás és információgyűjtés
céljából böngészhetnek az oldalon. Számos alkalom adódik arra, hogy aktívan részt vegyenek
a www.everydayme.hu közösségében. Kérjük, hogy amennyiben Ön is éle ezekkel a lehetőségekkel,
akkor válaszai legyenek relevánsak a közzétett bejegyzésre és a www.everydayme.hu közösségének
megjelölt szempontjára vonatkozóan. Habár elfogadott a témától való eltérés, elvárjuk, hogy mindenki
a
lehető
legközelebb
maradjon
az
adott
témához.
Ön elfogadja, hogy bejegyzése nyilvánosságra kerül (felhasználói nevével és fényképével együtt). A
P&G nem garantálja, hogy Önnek alkalma lesz a beküldött bejegyzéseinek további szerkesztésére vagy
törlésére. Elismeri, hogy Ön, és nem a P&G a felelős Bejegyzésének (Bejegyzéseinek) tartalmáért. Az
Ön által feltöltött Bejegyzések egyikére sem vonatkozik titoktartási kötelezettség sem a P&G, sem
harmadik személy szolgáltatók és közvetítők, sem azok igazgatói, vezető tisztségviselői, vagy
alkalmazottai
részéről.
A P&G jogosult arra, hogy saját belátása szerint minden további ellenszolgáltatás nélkül megőrizzen
és felhasználjon bármilyen megjegyzést, javaslatot, adatot vagy egyéb információt (együttesen
„Információk"), amelyekkel Ön járult hozzá a www.everydayme.hu közösségéhez a jelenlegi, vagy
jövőbeni termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Amennyiben a fenti Információk a
szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok alapján védendők, Ön vállalja, hogy szükség esetén
átengedi a P&G részére a fenti Információkra vonatkozó minden fenti jogot, és együttműködik a P&Gvel a fenti jogok átruházása tekintetében. Ön továbbá ezúton örökös, visszavonhatatlan, jogdíjtól
mentes, átruházható jogot és engedélyt ad a www.everydayme.hu számára, hogy felhasználja,
reprodukálja, másolja, közzétegye, közvetítse vagy más módon felhasználja az ön felhasználónevét
és nyilatkozatait, hogy a fenti tartalmakat módosítsa, egészében törölje, adaptálja, közzétegye,
lefordítsa, azokból származtatott műveket alkosson és / vagy azokat terjessze és / vagy bármilyen
formába, közvetítő eszközbe vagy technológiába befoglalja bárhol a világon, ide értve korlátozás
nélkül
mindenfajta
reklámozási,
promóciós
vagy
egyéb
kereskedelmi
célt.

KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK / HÁZSZABÁLYOK:
a. Ön kijelenti, hogy:
i. Minden, az Ön által beküldött tartalom eredeti és pontos.
ii. Ön nem a Procter&Gamble vállalat alkalmazottja, nem dolgozik és nem is áll szerződésben a
P&G olyan leányvállalatával vagy kirendeltségével, amelyet a P&G a P&G termékeinek reklámozása,
és/vagy értékesítése érdekében vesz igénybe.
iii. Az Ön bejegyzése (vagy annak bármely része) nem szerepel semmiféle más reklám- vagy
promóciós anyagban a P&G, vagy bármely harmadik személy részére, és ez nincs is kilátásban.
iv. Ön jelenleg a bejegyzésében említett P&G termékek jóhiszemű felhasználója.
v. Bejegyzését úgy teszi közzé, hogy azért nem kap előzetes díjazást, erre vonatkozó ígéretet, és
nem is vár semmiféle juttatást, hasznot vagy előnyt a javasolt bejegyzés fejében, kivéve, ha a
bejegyzését a P&G esetlegesen promóciós célokra használja fel az alábbiakban leírtak szerint.
vi. A bejegyzésében említett állításai vagy véleményei a P&G termékekkel kapcsolatos valós és
őszinte véleményét és tapasztalatait tükrözik.
vii. Amennyiben bejegyzései kiskorú személy megjelenítését tartalmazzák, kijelenti, hogy Ön az
ábrázolt kiskorú személy gondviselője, és beleegyezik abba, hogy a kiskorú személy szerepeljen a
bejegyzésekben.
b. Ön:
1. Nem tehet kísérletet arra, hogy más felhasználónak vagy olyan személynek adja ki magát, aki
nem tartozik a felhasználók közé;
2. Nem használhat fel a www.everydayme.hu közösségből szerzett információkat más személy
zaklatására, megfenyegetésére, becsmérlésére vagy megsértésére, illetve más Felhasználóval történő
kapcsolatfelvételre, számára történő reklámozásra vagy értékesítésre a fenti Felhasználó kifejezett
előzetes beleegyezése nélkül;
Az Ön közleménye:
3. nem tartalmazhat olyan anyagot, amely bármilyen helyet, vállalkozást vagy csoportot
támad;
4. nem tartalmazhat olyan anyagot, amely megszegi, megsérti vagy áthágja más személy
jogait, ide értve korlátozás nélkül a magánéletre, a nyilvánosságra vagy szellemi tulajdonra
vonatkozó jogokat, illetve amely szerzői jog megsértését képezi;
5. teljes mértékben eredeti kell hogy legyen, teljes mértékben Ön kellett hogy megalkossa,
és nem foglalhat magában vagy nem tartalmazhat olyasmit, ami harmadik személy tulajdona,
vagy amihez harmadik személy engedélye volna szükséges;
6. nem szerepeltethet olyan tartalmat, amely az Ön tudomása szerint hamis, pontatlan vagy
félrevezető;
7. nem tartalmazhat márkaneveket vagy védjegyeket;
8. nem szerepeltethet semmiféle kereskedelmi / vállalati reklám (ide értve korlátozás nélkül
a vállalati logókat, márkaneveket, szlogeneket, politikai vagy vallási megnyilatkozásokat);
9. nem tartalmazhat adware-t, láncleveleket, levélszemetet, kéretlen tömegpostát, spam-et,
piramis-konstrukciót, hirdetményt, személyes vagy kereskedelmi jellegű kérést;
10. nem tartalmazhat vírust, trójai vírust, féregvírust, botot, spyware-t vagy bármilyen egyéb
számítógépes kódot, amelynek célja bármely rendszernek, adatnak vagy információnak a
károsítása, megzavarása illetve rejtett eltérítése vagy kisajátítása;
11. nem tartalmazhat olyan anyagot, amely nem helyénvaló, illetlen (ide értve korlátozás
nélkül a meztelenséget vagy a pornográfiát), profán, obszcén, gyűlölködő, jogellenes,
becsületsértő, rágalmazó vagy gyalázkodó (ide értve olyan szavakat vagy szimbólumokat,
amelyek széles körben megbotránkoztatónak minősülnek bizonyos faji, etnikai, vallási
hovatartozású, szexuális hajlamú, illetve társadalmi-gazdasági csoportba tartozó személyek
számára);

12. nem tartalmazhat olyan anyagot, amely bigottságot, rasszizmust, gyűlöletet vagy sértést
jelent bármely csoportra vagy személyre nézve, vagy faji, nemi, vallási, nemzeti hovatartozáson,
akadályozottságon, szexuális hajlamon vagy koron alapuló diszkriminációt kelt;
13. nem tartalmazhat más internetes oldalakra mutató hivatkozást, címeket, e-mail címeket,
elérhetőséget vagy telefonszámot;
14. nem tartalmazhat bűncselekményt vagy jogellenes cselekményt, ide értve korlátozás
nélkül a következőket: gyermek-pornográfia, csalás, közszeméremsértő anyagok kereskedelme,
kábítószerkereskedés vagy szerencsejáték;
15. Az Ön közleményének keretében nem kérhető pénz vagy ellenszolgáltatás;
16. Az Ön közleménye nem kérhet 18 éven aluli személyre vonatkozó személyes
információkat;
17. Az Ön közleménye nem tartalmazhat olyan anyagot, amely törvényellenes, illetve
bármely vonatkozó helyi, állami, szövetségi vagy nemzetközi törvénybe és jogszabályba ütközik
vagy azt sérti.
18. Ön nem:
a. választhatja más személy képernyőnevét, hogy másnak adja ki magát,
b. használhatja más személy képernyőnevét az illtő engedélye nélkül,
c. használhat képernyőnevet más személy szellemi tulajdonának vagy egyéb törvényes
jogainak megsértésével, vagy
d. használhat olyan képernyőnevet, amelyet az everydayme.hu saját belátása szerint
bármilyen okból nem megfelelőnek minősít.
MODERÁLÁS
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a P&G jogosult (ámde nem köteles) figyelemmel kísérni,
felülvizsgálni, eltávolítani vagy elutasítani az Ön bejegyzését, illetve elismeri, hogy Ön tartozik
teljes körű felelősséggel bejegyzéseinek tartalmáért.
VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE: Honlaponkon mindenütt találhatók “Jelentés” gombok, melyek
segítségével értesíthet minket szabályszegő anyagok megjelenéséről. Ezzel Ön is gondját viselheti
a közösségnek.
FELTÉTELEK MEGSZEGÉSE: A P&G a jelen Irányelvek az Ön által történő megszegése esetén a
rendelkezésére álló jogorvoslatokon túlmenően, saját belátása szerint jogosult az
everydayme.hu közösséghez való hozzáférését felfüggeszteni, vagy felmondani.
A FELEK VISZONYA: Az Ön által feltöltött közlemények nem tekinthetők úgy, hogy azok a P&G
vagy bármely tag- vagy leányvállalata – nézeteit képviselik. Ezen túlmenően nem áll fenn
bizalmas vagy egyéb kapcsolat - fiduciáris vagy egyéb módon – Ön és a P&G között. Ily módon
mindkét fél független vállalkozónak minősül és ekként jár el, nem pedig a másik fél partnereként,
vegyesvállalati partnereként, képviselőjeként, alkalmazottjaként vagy munkaadójaként, továbbá
nem vállal szerződéses kötelezettséget a másik fél nevében, és erre nem is tesz kísérletet.
A JELEN KÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK / FELHASZNÁLÁSI FELTTELEK MÓDOSÍTÁSA:
A P&G saját belátása szerint, értesítés nélkül módosíthatja a jelen Felhasználási Feltételek
kondícióit, mely módosítás azonnal életbe lép. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze ezt az oldalt, hogy szerepelnek-e rajta frissített vagy további irányelvek!

