Felhasználási feltételek
Kérjük, a Felhasználási feltételek mellett olvasd el az adatvédelmi nyilatkozatot is,
mielőtt regisztrálsz a Redmentára.
Ahhoz, hogy regisztrálni tudj a Redmenta-oldalon el kell fogadnod az Adatvédelmi
nyilatkozatot és a Felhasználási Feltételeket. Ha ezekkel nem értesz egyet, nem
fogsz tudni regisztrálni.
Amennyiben a lenti szabályokat megsérted, a Redmenta Nonprofit Kft. (az
Adminisztrátor) törölheti a regisztrációdat. Ebben az esetben az oldalon tárolt
szerzői műveidet töröljük. Az ilyen esetben törölt szerzői művekért az
Adminisztrátor nem tartozik kártérítési felelősséggel.
Tulajdonos
A Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője az Adminisztrátor. A Honlapon
található szoftver (Redmenta) kizárólagos tulajdonosa az Administrátor.
Szerzői jogok és a tartalom kezelése
A honlapra feltöltött tartalommal kapcsolatos jogok a következőképp alakulnak:
•
•

•

A tartalom szerzői jogi jogosultja az azt létrehozó, regisztrációval rendelkező
felhasználó.
A feltöltött tartalom jogtisztaságáért, vagyis hogy azt a felhasználó harmadik
személy bármely jogát nem megsértve töltötte fel a Redmentára, a
felhasználó szavatol. Amennyiben a feltöltött tartalom, a tartalom feltöltése
vagy a tartalom felhasználása a Redmenta rendszerével vagy annak
használata mellett harmadik személy jogait sérti, a jogsérelemért a
felhasználó tartozik felelősséggel, és e tekinteteben a Adminisztrátor kizárja a
saját felelősségét.
Az oldalon található tartalmat kizárólag a tartalmat létrehozó felhasználó
módosíthatja, hozhatja nyilvánosságra, neve feltüntetéséről csak a
felhasználó dönthet. Az oldalon található tartalomhoz fűződő szerzői jogi
vagyoni jogok a felhasználót illetik. Ezen jogaidból a regisztrációddal - a jelen
Felhasználási szabályzatban foglaltak szerint - a felhasználók számára az
alábbiak szerint engedsz:
•
•

A feladatlap publikálási beállításaival engedélyezed, hogy az általad a
Redmentára feltöltött tartalmak a felhaszálók számára böngészhetőek,
felhasználhatóak és átdolgozhatóak legyenek.
A regisztrációval a fentieken túl jogot engedsz az Adminisztrátornak,
hogy a tartalmat bármikor, indokolás nélkül törölje.

Korlátozások
Tilos a honlap bármely tartalmának a Redmenta céljával nem összefüggő
sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más
elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása,
továbbítása, kivéve, ha ahhoz az Adminisztrátor előzetesen engedélyt adott. E
tilalom alá esik különösen a honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó,
embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei. Úgyszintén tilos a
Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes
hálózaton. A tartalom sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyt a
hello@redmenta.com e-mail címen tudsz kérni.
Online csoportok
Az Adminisztrátor létrehoz olyan fórumokat (különösen: chat, fórum, üzenőfal,
facebook-csoport, stb.) (az online csoportok) ahol a felhasználók az
Adminisztrátorral és egymással kapcsolatba léphetnek.
Az online csoportokra nem terjed ki az Adminisztrátor ellenőrzése és nem is
felügyeli ezek tartalmát. Ha azonban az Adminisztrátor tudomást szerez arról,
hogy valamely online csoportban a honlapra nem illő szöveget/képet jelentetsz
meg, azt az Adminisztrátor eltávolítja, téged pedig korlátozhat a Redmenta, vagy
az online csoport használatában.
Egymás tisztelete
A Redmenta használatának feltétele annak vállalása, hogy nem jelentetsz meg sem
a Redmentán, sem az online csoportokban olyan képet vagy szöveget amely
•

•
•
•
•
•
•
•

becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet
tartalmazó, riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf,
ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre
vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására
buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
személyes adatot tartalmaznak;
bármely más személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat
szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
veszélyezteti a Redmenta zavartalan működését;
egyéb módon sérti az Adminisztrátor érdekeit.

Módosítás
Az Adminisztrtátor a honlap és az online csoportok egészét vagy részét bármikor,
előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti vagy visszavonhatja.
A Felhasználási feltételek a honalppon való megjelenésükkel minden felhasználót
kötnek. Amenniben annak tartalmával nem értesz egyet, kérjük töröld a
felhasználói fiókodat és - döntésed függvényében - az általad létrehozott
tartalmakat.
Felelősség korlátozása és szavatosság
Az Adminisztrátor nem vállal szavatosságot és kizár minden felelősséget a honlap
tartalmával kapcsolatban és az online csoportokat illetően, kivéve a jogszabályok
által kötelezően előírt mértéket.
A Honlapot mindenki sajét felelősségére használja.
Elfogadod, hogy az általad feltöltött tartalomnal (kivéve a Személyes Adatokat)
kapcsolatban nincs jogod kártérítést, kártalanítást, ellenszolgáltatást vagy akár
értesítést követelni az Adminisztrátortól.
Hozzáférés korlátozása
Az Adminisztrátor fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása
szerint azonnal megszüntesse a honlap használatához és hozzáféréséhez való
jogodat, amennyiben megsérted a jelen Feéhasználási feltételelket vagy bármely
vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt vagy viselkedésed
egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul az
Adminisztrátorvéleménye szerint.
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