A regisztráció
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók tehetnek. A
regisztráció menüpontra történő kattintással, a regisztráció egy felhasználó név és egy valós email cím megadásával történhet. Ezt követően a rendszer automatikusan küld egy értesítést email-ben a megadott címre, melyben megadja a felhasználó nevet és az első bejelentkezéshez
generál egy jelszót. Az első bejelentkezésnél ezt a jelszót célszerű megváltoztatni, a további
bejelentkezéseknél ezt kell alkalmazni.
A hozzászólásokat csak a kezdőlapon tesszük közzé, a többi oldalon nem lehet hozzászólást
eszközölni.
Adatvédelmi tájékoztató
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a regisztrációkon stb. részt vevők által személyesen, írásban,
telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott személyes adatok nyilvántartásunkba
kerülnek. Az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően, személyes adataik védelmét
biztosítjuk. Adataikat harmadik személynek, csak a Látogató írásos hozzájárulásával adhatjuk
meg.
Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adataik köréről,
felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk
korlátozását, illetve törlését.
Szerzői jogi tájékoztató
Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a Látogató mint szerző (továbbiakban: Szerző) a jelen
weboldal részére továbbított, szerzői jogvédelem alá eső művek (továbbiakban: Mű/Művek)
szerzője a továbbítással hozzájárul ahhoz, hogy a Műveket a SOONFOTO.HU felhasználja,
azokat hasznosítsa, valamint a Művek felhasználási és vagyoni jogait átruházza.
A Szerző a továbbítással hozzájárul a Művek időben és térben nem korlátozott
felhasználásához, valamint lemond a felhasználási és a vagyoni jogok átruházásával
kapcsolatos jogairól a SOONFOTO.HU részére és azok részére, akiknek a SOONFOTO.HU
felhasználási jogot enged, a felhasználási és/vagy vagyoni jogokat átruházza.
A Szerző a továbbítással kifejezetten lemond a Műveknek a SOONFOTO.HU részéről történő
további felhasználásával, a felhasználási és vagyoni jogok értékesítésével, átruházásával
kapcsolatos vagy azzal összefüggő bármilyen díjigényéről.
Az érintettek a SOONFOTO.HU felvilágosítást és tájékoztatást kérhetnek a Művek
felhasználásáról és további kezeléséről.
Moderálási alapelveink
A SOONFOTO.HU a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) vonatkozó ajánlása alapján az
interneten megjelenő felhasználói hozzászólásokat az Alkotmányban biztosított kommunikációs
alapjogok kiteljesedése eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is
hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és
igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak
a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját
álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenféle közlés szabadságát magában
foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire
valóságtartalmától is. A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg
egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás
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Az MTE véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a
kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos
felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.
Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderáljuk a cikkekhez tartozó
hozzászólásokat:
- Korlátlan felelősséget csak az általunk szerkesztett tartalmakért vállalunk.
- Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a személyiségi és kisebbségi jogokat, az alkotmányos elveket
sértő, illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott
hozzászólások törlésére, amint azok tudomásunkra jutnak.
- A hozzászólásokat moderáljuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.
- Továbbá felhívjuk a Látogatók és szerzők figyelmét, hogy honlapunk nem politikai
irányultságú, ezért kérjük, hogy lehetőség szerint az ilyen irányú és tartalmú cikkektől,
hozzászólásoktól kíméljék meg.
Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással találkozik, kérjük, jelezze ezt az
hamargy@jetfy.hu e-mail címen. Ugyancsak szívesen fogadjuk önkéntes moderátorok
jelentkezését!
A SOONFOTO.HU jelen weboldal tulajdonosa nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb
szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó
és bármilyen más média). A felelősség az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.
SOONFOTO.HU -Minden jog fenntartva.
Az oldalak tartalmának másodközlése, felhasználása csak a jogtulajdonos engedélyével
lehetséges.
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