Házirend Tolna Város Facebook oldalához
Köszöntjük Tolna Város hivatalos Facebook-oldalán!
Ezen az oldalon szeretnénk Önökkel megosztani mindent, ami Tolna lakóit érintheti vagy érdekelheti,
legyen szó akár közérdekű információkról vagy aktuális közéleti, kulturális eseményekről.

Továbbá szeretnénk arról is tájékoztatni Önöket, hogy a Facebook-oldalunk egy nem hivatalos
kommunikációs csatorna, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy mielőbb hiteles
választ kaphassanak a kérdéseikre.

Megkérjük Önöket, olvassák el a Facebook-házirendünket!

Azzal, hogy Ön Tolna Város Facebook-oldal látogatójává, aktív tagjává válik, elfogadja a Házirend
fülön található felhasználási feltételeket!
A felhasználási feltételek:


Kérjük, mellőzze Tolna Város Facebook-oldalán a hatályos jogszabályokba - különös tekintettel
a reklámozásra, szerzői jogra, adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban foglaltakra - vagy
közerkölcsbe ütköző tartalmak elhelyezését. Ugyancsak nem szeretnénk, ha az oldalunkon a
személyiségi, kisebbségi vagy közösségi jogokat, adatvédelmi törvényt sértő, diszkrimináló,
gyűlöletkeltő beszéd jelenne meg.



Kérjük, ilyen tevékenységre másokat se buzdítson, a vulgáris kifejezéseket tartalmazó
kommentet vagy posztot pedig a többi látogató érdekében törölni fogjuk!



Nem szabad másokat szidalmazni sem!



Kérjük, ne sértse meg mások jó hírnevét és mellőzze az oldalunk tagjainak félretájékoztatására
alkalmas, nem bizonyított állítások tényként tálalását vagy ennek sugalmazását!



Kérjük, mellőzze a nyilvánvalóan provokációs célzattal, az érintettekből feltehetően heves
indulatokat kiváltó megnyilvánulások posztolását!



Kérjük, kerülje a duplikált posztolást és a “floodot”, azaz lényegében ugyanannak a
hozzászólásnak több különböző felületre történő és/vagy ismételt beküldését!



Kérjük, mindennemű reklámtevékenység mellőzését!



Az oldalon elhelyezett anyagok, védjegyek, logók, város arculati elemek és domainnevek
bármilyen reklámcélú felhasználását is kerülje, hiszen azok a város szellemi tulajdonát képezik.

Házirend Tolna Város Facebook oldalához
A szabálysértés súlyosságától, az előzményektől, a hozzászóló virtuális “előéletétől” és egyéni
megítéléstől függően az oldalunk üzemeltetői a felhasználási feltételek megsértése esetén több
módon is eljárhatnak. Ezek a helyben történő figyelemfelhívástól kezdve a moderáláson át a tag
kitiltásáig

terjedhetnek,

és

minden

esetben

egyedi

mérlegelés

tárgyát

képezik.

Az oldalon található összes hozzászólás a szerző nézeteit tükrözi, és nem a város, illetve az oldal
üzemeltetőinek álláspontját, így ők nem vállalnak felelősséget a hozzászólások tartalmáért, valamint
ezzel összefüggésben az oldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért sem.

Kollégáink munkanapokon 7.30 és 16.00 óra között tudnak Önöknek válaszolni, azonban
megértésüket kérjük, ha egy-egy kérdés megválaszolása akár 24 óráig is eltarthat.

Kérjük, hogy tartsák be a fenti szabályokat, hiszen közös érdekünk, hogy nyugodt és kellemes
légkörben tudjunk Tolna Város Facebook-oldalán egymással párbeszédet folytatni.

