
KOMMENTELÉSI SZABÁLYZAT

(2016. január 01.)

A vélemény szabad; bizonyos keretek között:

I. PORNOGRÁFIA ÉS OBSZCENITÁS:

a) Pornográfia és obszcenitás: A meztelenséget ábrázoló vagy szexuális jellegű tartalmakat, illetve az olyan tartalmakat, amelyeket az iTakeControl más módon nyíltnak ítél, tartsa meg magánhasználatra. Ellenkező esetben az ilyen tartalmakat törölhetjük!b) Pedofília, vérfertőzés és kegyetlenség: Pedofíliát, vérfertőzést vagy kegyetlenséget pártoló írások, képek és videoklipek közzététele tilos!c) Kereskedelmi célú pornográfia: Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyeknek elsődleges célja a pornográf tartalmak fizetés ellenében való elérése vagy fizetős pornográf webhelyek forgalmának előmozdítása.d) Gyermekpornográfia: Az iTakeControl zéró toleranciával viseltetik a gyermekpornográfiával szemben, ennélfogva a gyermekpornográfiát közzétevő vagy terjesztő felhasználók fiókját megszüntetjük, az ilyen felhasználókat pedig jelentjük az illetékes hatóságoknak.

II. GYŰLÖLETKELTÉS ÉS ERŐSZAK:

a) Gyűlöletkeltő tartalmak: Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyek egyes társadalmi csoportokkal szemben faji vagy etnikai származás, vallás, betegség, nem, életkor, időskori állapot, szexuális orientáció, illetve nemi identitás alapján gyűlöletet szíthatnak.b) Erőszakos tartalmak: Tilos olyan tartalmak közzététele, amelyek közvetlenül erőszakkal fenyegetnek egyes személyeket vagy társadalmi csoportokat.

III. SZEMÉLYES ADATOK ÉS SZEMÉLYISÉG LOPÁS:

a) MAGÁNJELLEGŰ ÉS BIZALMAS INFORMÁCIÓK: Tilos egyes személyek magánjellegű és bizalmas adatainak (például hitelkártyaszámának, taj számának, személyi vagy más igazolványszámának) jogosulatlan közzététele.b) SZEMÉLYAZONOSSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: Tilos egyes személyek nevének, címének, adatának jogosulatlan közzététle. (például “Z23c” nicknév mögött rejtőző személy anyakönyvezett neve, lakcíme, telefonszáma stb.)c) MÁSOK NEVÉBEN VALÓ FELLÉPÉS: Szolgáltatásainkon keresztül tilos a mások nevében való fellépés, ha az szándékában vagy ténylegesen mások félrevezetésére vagy megzavarására szolgál. (például: ha nem te vagy Gyurcsány Ferenc, ne kommentelj az ő nevében, az ő arcképével)
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IV. TÖRVÉNYSÉRTŐ MAGATARTÁS:

a) SZOLGÁLTATÁSOK TÖRVÉNYBE ÜTKÖZŐ HASZNÁLATA: Termékeink és szolgáltatásaink nem használhatók törvénybe ütköző célokra, illetve veszélyes vagy illegális tevékenységek pártolására. Ilyen esetben a törvénysértő felhasználó fiókját megszüntethetjük, őt magát pedig jelenthetjük az illetékes hatóságoknak.b) SPAM, ROSSZINDULATÚ PROGRAMKÓDOK ÉS VÍRUSOK: Tilos a spam jellegű tartalmak, illetve rosszindulatú szoftverek és vírusok terjesztése.

V. REKLÁMOK

Nem helyezhet el olyan hirdetéseket a kommentárok szövegében, melyek konkurenciát generálnak a Szolgáltató számára. Ha olyan kommentárt akar írni, ami nem tartalmaz explicit hirdetéseket, viszont tartalma révén önmaga hirdetésnek minősül, ehhez a Szolgáltatótól előzetesen írásos engedélyt kell kérnie. Ha olyan kommentárt ír, ami saját tevékenységét vagy vállalkozását hirdeti közvetlen vagy közvetett módon, ezt be kell jelentenie a Szolgáltatónak.
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