Pontgyűjtő szabályzat
Véleményed

a

Parfümcenter

oldalán

a

termékek,

illetve

márkák

alatt

írhatod meg, valamint a csillagok segítségével értékelheted ezeket.

Parfümcenter pontgyűjtő program:
A

Parfümcenter

amelyben

a

hasznos

pontgyűjtő

Programhoz

program

egy

csatlakozó

véleményeikért,

olyan

vásárlók,

jutalmazási
látogatók,

információikért

és

rendszer,

kommentezők

értéket

teremtő

magatartásukért cserébe jutalom pontokban részesülnek.
A BA-CA Kft. (1171 Budapest Rákoskert sugárút 60., továbbiakban BA-CA
Kft.,

cégjegyzékszám:

látogatók,

kommentelők

01-09-878666)lehetővé

teszi

a

vásárlók,

számára,

Általános

Részvételi

hogy

jelen

Feltételek szerint részt vegyenek a Programban és Parfümcenter jutalom
pontokat gyűjtsenek.
Parfümcenter

Pontokat

termékekről

információt,

(a

továbbiakban:

véleményt

író

pontok)
személyek.

gyűjthetnek

a

A

a

pontokat

Parfümcenter.hu oldalról történő vásárlás során válthatják be, így egy
termékhez ár- vagy egyéb kedvezménnyel juthatnak hozzá.

A pontgyűjtés időtartama
2012. augusztus 8-tól visszavonásig

A pontgyűjtésben résztvevő személyek
A Pontgyűjtésben részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon
tartózkodási, vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Pontgyűjtő). A
pontgyűjtéshez szükséges, hogy a Pontgyűjtő regisztráljon, illetve, hogy
hozzájáruljon

adatai

közvetlen

üzletszerzésre

(DM)

történő

felhasználásához, erre külön felhívjuk a Pontgyűjtők figyelmét.

A Pontgyűjtésben NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•

az

Parfümcenter

tulajdonosai,

vezető

tisztségviselői,

munkavállalói,

megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

•

egyéb,

a

lebonyolításban

közvetlenül

közreműködő

cégek

tulajdonosai,

vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli
hozzátartozói.

A pontgyűjtés menete
Az

Parfümcenter

Webáruház

pontgyűjtő

akciójában

való

részvétel

sem

vásárláshoz, sem szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött. Pontot gyűjthet
minden olyan személy, aki véleményt, információt oszt meg a Parfümcenter
aloldalain, márkaoldalin, termékoldalain az aloldal témájához, a márkához,
illetve

termékhez

kapcsolódóan.

Minőségi

vélemény

írásáért

5

pont,

Pontgyűjtő által írt vélemény pozitív értékeléseiért jelölésenként 1 pont
jár a komment írójának. A kommentek minimális mérete 300 karakter.

Részvétel a pontgyűjtésben
Részt venni a pontgyűjtésben
• regisztráció a kért adatok hiánytalan megadásával lehet.
• Pontban részesül minden olyan személy, aki a moderálási szabályzatban
foglaltaknak

eleget

téve

véleményt,

információt,

kommentet

oszt

meg,

pozitív értékelést kap a Pontgyűjtés menete pontban leírtak szerint.

Pontok beváltása
A pontokat a Pontgyűjtő bármikor beválthatja, melynek értéke 1 pont – 1
Forint alapon működik.

Pontok visszavonása
A Parfümcenter fenntartja a jogot a pontok visszavonására, amennyiben
egy Pontgyűjtő megsérti a Moderálási szabályzatot.

Együttműködés
A Pontgyűjtők kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a tartalmak
a Moderálási Szabályzatban foglaltaknak megfeleljenek.

Adatkezelés
A

Pontgyűjtők

a

Pontgyűjtésben

való

részvétellel

automatikusan

hozzájárulnak ahhoz, hogy
•

megadott

adataik

(név,

e-mailcím)

a

parfumcenter.hu

Webáruház,

mint

adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az parfumcenter.hu Webáruház
minden

további

engedély

és

ellenszolgáltatás

nélkül

kezelje

marketing

célból

A Pontgyűjtők tudomásul veszik, hogy a név-, és esetlegesen megadott
lakcímadataikat tartalmazó jegyzőkönyvet az parfumcenter.hu Webáruház
székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

törvény

alapján

(kötelező

adatkezelés),

melyet

követően

az

adatok

törlésre kerülnek.

Felelősség kizárás
A

regisztráció

értesítési,

vagy

hiányosságáért
szállítási

(névelírás,

késedelemért

az

kevesebb

válasz

Parfümcenter

stb.),

Webáruház

nem

vállal felelősséget.
A Pontgyűjtők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi
következményt

maguk

viselik.

Az

adatok

helytállóságát

a

pontgyűjtésre

történő jelentkezés során (vagy azt követően) az Parfümcenter Webáruháznak
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden
ezzel

járó

jogi

és

anyagi

következmény

minden

esetben

a

Pontgyűjtőket

terheli.
Az Parfümcenter a pontgyűjtés hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a
felelősség

kizárását

a

magyar

jogszabályok

kifejezett

rendelkezéssel

tiltják.
Az Parfümcenter Webáruház kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési,
kártalanítási igényért a Pontgyűjtésben való részvétel során, a Pontgyűjtés
esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pontgyűjtés során
bekövetkezett

késésekből

eredő

vagy

ahhoz

kapcsolódó

költségekért,

károkért, veszteségekért.
Az Parfümcenter Webáruház nem vállal felelősséget azért, ha a pontgyűjtés
időtartama alatt a komment felület a weboldal technikai okaiból időszakosan
nem érhető el.

Egyéb
A Pontgyűjtő a Pontgyűjtésben történő részvétellel automatikusan elfogadja
a

jelen

Pontgyűjtő

Szabályzatot.

A

Pontgyűjtő

kijelenti,

regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.
A változtatások jogát fenntartjuk.
Kelte: Budapest 2012. 08. 27.

Moderálási Szabályzat
Érvényes: 2012. augusztus 8-tól visszavonásig
Az http://parfumcenter.hu/ oldal üzemeltetője a BA-CA Kft.
A Felhasználók: bárki, aki ingyenesen regisztrált a felületen.

hogy

a

Az üzemeltető az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli és védi a
felhasználók adatait.

Az Oldal
Szépségápolási
illetve

és

szeretné

kozmetikai

termékek

forgalmazásával

vásárlóit,

látogatóit,

olvasóit

foglalkozik,

a

termékekkel,

márkákkal kapcsolatos vélemények, információk megosztására buzdítani,
hogy egymást is segíteni és informálni tudják.

Közlési jogok
Az

oldalon

bármely

megjelenítése

nem

tartalom

ütközik

a

nyilvánosságra

magyar

kerülhet,

jogszabályokba,

vagy

amelynek
moderálási

elveinkbe.
Az

oldalon

bárki

regisztrálhat,

de

a

moderátor

bárki

jogosultságát

felfüggesztheti, illetve bármilyen regisztrációt és bármely tartalom
nyilvánosságát megszüntethet.

A moderálás menete
•

A

moderátor

munkája

során

észlelt,

moderálási

elveket

sértő

tartalmakat megszünteti. A felhasználók az általuk észlelt, moderálási
elvekbe

ütköző

bejegyzéseket

az

info@parfumcenter.hu

címre

írott

emailben bejelenthetik a moderátornak, a kifogásolt tartalom konkrét
helyének megjelölésével.
•

A

moderátor

döntései

(tartalom

törlése,

felhasználói

jogosultság

felfüggesztése, regisztráció törlése) nyilvánosak
• Az oldalon utólagos moderálás történik
A

moderátor

az

e

Szabályzatot

sértő

tartalom

nyilvánosságát

megszüntethet, ha az:
• az általánosan elfogadott normákba ütköző bejegyzéseket tartalmaz.
• hatályos jogszabályba ütköző („jogsértő”) tartalmat tartalmaz.
• valós személyes adatokat (például: lakhely, munkahely, stb.) közlő,
vagy

egyéb

tartalmakat

személyiségi
tartalmaz.

jogokat

(Kivételt

sértő
képez,

cselekményt
ha

a

megvalósító

felhasználó

saját

személyes adatait önként teszi közzé.)
• alpári, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, durva, kirívóan és
indokolatlanul közönséges megnyilvánulást tartalmaz, amely így zavarja
vagy veszélyezteti a kulturált párbeszédet, vitát.

• a jó ízlést sértő, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas
témájú,

illetve

az

ilyen

témájú

weboldalakra

mutató

hivatkozást

tartalmazó bejegyzést tartalmaz.
•

másokat,

különösen

véleményeket

-

az

egyes

személyeskedést

-

felhasználókat
tartalmazó

sértő,

hozzászólás,

lejárató
különösen,

amelyek az oldal valamely felhasználójának kirekesztésére irányulnak.
•

más

felhasználókat

vallási,

etnikai,

világnézeti,

vagy

egyéb

szempontból sértő tartalmakat tartalmaz.
•

témaidegen

(offtopic)

bejegyzés,

amely

a

folyamatos

társalgást

feltűnően, szándékosan akadályozzák, zavarják.
• értelmetlen betűkombinációkat tartalmaz
• nem a parfumcenter.hu-ról származó nyereségorientált terméket, vagy
szolgáltatást hirdető tartalmakat tartalmaz.
• duplán szerepel (adat többszörözés).
• technikai vagy tartalmi szempontból veszélyeztetik az üzemeltetést,
így

különösen

a

törölt

hozzászólások

felhasználónév

újraregisztrálását,

regisztrálását,

amely

megítélés

alá

egy

esnek

korábban

a

visszamásolását,

illetve
törölt

fórumot

olyan

névre

törölt

felhasználónév

emlékeztet.

elárasztó,

hasonló

Azonos

tartalmú

hozzászólások, akár egy cikken belül, akár több cikk hozzászólásaiban.
E-mailben megküldött felszólítás után törölhető az a felhasználó, aki
felhasználói névként:
• más jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet
• obszcén vagy trágár kifejezést,
•

rasszista,

mások

lelkiismereti-,

vallási-,

nemzeti-,

nemzetiségi

hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezést,
•

emberiségellenes

intézmények,
neveit,

vagy

ideológiákra,

személyek,

elnevezéseit,

vagy

illetve

vagy

ilyenekkel

terroristák,

rövidítéseit,

vagy

kapcsolatos

terrorszervezetek

rájuk

utaló

nevet,

kifejezést, vagy rövidítést
• burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést,
• az oldalon már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító nevet,
• az Üzemeltető jogos érdekeit, vagy jó hírnévhez fűződő jogait sértő
nevet, elnevezést használ.

A Moderálási Szabályzat megsértésének következményei
A moderátor az általa észlelt vagy bejelentett, Moderálási Szabályzatot
sértő tartalmakat megszünteti. Amennyiben egy felhasználó sorozatosan

megsérti

a

Szabályzatot,

korlátozható.

A

jogosultsága

korlátozás

egyre

legkisebb

hosszabb

mértéke

1

időtartamokra

hét,

leghosszabb

időtartama 2 hónap. Amennyiben egy felhasználó sorozatosan, súlyosan
megsérti

a

Szabályzatot

és

megelőzően

jogosultságát

már

legalább

kétszer bármely időtartamra korlátozták, a felhasználó kitiltható az
Oldalról,
mértékének
idejének

regisztrációja

pedig

megállapítása,
meghatározása

a

törölhető.

valamint
moderátor

tartozó joga.
A változtatások jogát fenntartjuk.
Kelte: Budapest 2012. 08. 27.

a

A

Szabályzat

jogosultság

szubjektív

megsértése

felfüggesztési

mérlegelési

körébe

