Westend Facebook és Westend Tetőkert Facebook oldal házirendje

Kedves Látogatónk!
Az önfeledt böngészés és a könnyed információáramlás érdekében szeretnénk lefektetni
néhány alapvető szabályt, amelynek betartásához közös érdekünk fűződik. Az oldalunkhoz
való csatlakozással e Házirendet és a Facebook felhasználási feltételeit
(www.facebook.com/terms.php) Ön által elfogadottnak tekintjük.
Kérjük, legyen tudatában annak, hogy a rajongók által itt posztolt tartalmak nem feltétlenül
tükrözik a Westend Shopping Center nézeteit vagy véleményét. Az oldalunkra harmadik
felek által feltöltött linkeken található tartalmakért nem vállalunk felelősséget.
A Westend Shopping Center Facebook-oldalának használatához minden felhasználónak el
kell fogadnia a Facebook Felhasználási Feltételeit és a Westend Shopping Center
Felhasználási Feltételeit. Rajongóinkat arra kérjük, hogy párbeszédjeiket korrekt és
barátságos stílusban, a márkával kapcsolatos témakörökben folytassák. Annak érdekében,
hogy oldalunk igazán informatív és szórakoztató, a kommunikáció pedig hasznos legyen,
néhány egyszerű szabályt vezettünk be:
1. Megfelelő stílus: nincs helyük az ízléstelen vagy nem odaillő posztoknak
2. Korrekt magatartás: nincs helyük a rágalmazó, sértő, megfélemlítő, zaklató,
fenyegető vagy bántó hozzászólásoknak.
3. Kérjük, ne személyeskedjen: senkire ne támadjon rá szélsőséges kifejezésekkel
vagy személyeskedő megjegyzésekkel. Ezzel megakasztja a párbeszédet, és
megbánthat másokat.
4. Maradjon a témánál: nincs helyük a spamoknak, a jókívánság/körlevél jellegű
bejegyzéseknek, kereskedelmi/reklámcélú posztoknak, a korábbi hozzászólások
fölösleges vagy céltalan ismétlésének, a fölösleges vitát gerjesztő vagy egyéb módon
kifogásolható hozzászólásoknak/nyilatkozatoknak.
5. Eredeti tartalmak: olyan videókat, fotókat és szövegeket osszon meg, amelyek
szerzői joga az Öné; ha e jogok fölött nem Ön rendelkezik, akkor ne posztolja ezeket
a tartalmakat.
6. Tartsa szem előtt mások jogait: ne veszélyeztesse mások személyiségi jogait és
személyi adatait, és saját személyi adatait se adja ki másoknak.
7. Valós és jogszerű közlések: nincs helyük félrevezető vagy megtévesztő
hozzászólásoknak; nincs helyük jogellenes célú, vagy jogellenes tevékenységről
szóló hozzászólásoknak.

8. Hozzászólása ne sértse mások alkotmányos és törvényekben biztosított jogait, ne
keltsen gyűlöletet, ne legyen agresszív, fenyegetőző, trágár és vulgáris, rágalmazó
vagy becsületsértő, ne tartalmazzon obszcén és közönséges vagy bárki
megbotránkoztatására okot adó nyelvezetet ne sértse mások vallási, nemzetiségi,
etnikai, szexuális, világnézeti és politikai nézetét ne tartalmazza mások személyes
adatait, ne sértse a Westend Shopping Center és mások szerzői vagy szellemi
alkotásokhoz fűződő jogai, ne sértsen minket vagy versenytársainkat, ne legyen
valótlan, másokat félrevezető, ne tartalmazzon hirdetéseket, reklámokat, vírusokat,
spam-eket, ne irányuljon más felhasználók kampányszerű lejáratására.

Fenntartjuk annak jogát, hogy minden hozzászólást felülvizsgáljuk, és ezek bármelyikét
eltávolítsuk, ha azt nemkívánatosnak, illetve támadó jellegűnek minősítjük, vagy ha az nem
kapcsolódik jelen oldal témájához.

