TUBORG KÖZÖSSÉGI MÉDIA
HÁZIREND
Ezt a közösségi oldalt annak érdekében hoztuk létre, hogy tájékozódhasson arról, mi történik a
Carlsberg Csoport világában, javaslatokat tegyen, képeket töltsön fel, illetve kifejtse véleményét a
Tuborggal kapcsolatos témákra vonatkozóan. A felhasználók, illetve egyéb közösségi média
felhasználók visszajelzéseit, kommentjeit szeretettel fogadjuk, tájékoztatjuk azonban, hogy az
oldalon történő közzétételt megelőzően nem moderáljuk a kommenteket, üzeneteket, illetve
feltöltéseket. Kérjük, valamennyi sértő, támadó, vagy jogellenes tartalmat jelentsen számunkra
vevoszolgalat@carlsberg.hu e-mail címen.
Biztosítjuk, hogy valamennyi marketing kommunikációnk társadalmilag felelős és megfelel az iparági
gyakorlatnak. A termékeink honlapjain közzétett anyagok, ideértve a weboldal felhasználója által
feltöltött anyagokat, kötelesek megfelelni ezeknek a követelményeknek. Fenntartjuk a jogot bármely
olyan tartalom eltávolítására, amely sértheti ezeket a követelményeket, ideértve, de nem
kizárólagosan bármely felvételt, amely 25 év alatti fiatalt, nem megfelelő vagy felelőtlen fogyasztást,
vagy harmadik fél terméket ábrázol.
A felhasználók által a honlapon közzétett feltöltések, kommentek, felvételek, videók és egyéb további
anyagok nem feltétlenül tükrözik a termékeinkkel kapcsolatos álláspontunk és értékrendünk.
Célunk, hogy ez a közösségi oldal valamennyi felhasználó számára kellemes legyen, ennek érdekében
kérjük Önt – a felhasználót – hogy tartsa tiszteletben az alábbi szabályokat és kategóriákat, illetve
tájékoztatjuk, hogy az alábbi kategóriáknak nem megfelelő tartalom eltávolításra kerül (vagy már
eltávolításra került) a moderátorunk által:
•

Nyelv
Kérjük, legyen figyelemmel másokra, és tartózkodjon profán, közvetlen szexuális vagy egyéb
általában nem megfelelő szóhasználattól.

•

Korhatár
Nem jelenhet meg korhatár alatti fogyasztás és annak népszerűsítése.

•

Egészségre gyakorolt pozitív hatásra utaló üzenetek
Nem jelenhet meg olyan üzenet, amely az alkoholfogyasztásnak pozitív egészségre gyakorolt
hatást, szexuális sikereket tulajdonít.

•

Felelőtlen fogyasztásra ösztönző üzenetek
Nem lehet felelőtlen, túlzott fogyasztásra ösztönző vagy azzal elnéző, lekicsinylő üzeneteket
kommunikálni.

•

Tisztelet
A tisztelet fontos, nem fogadunk el semmilyen kommentet, feltöltést, amely másokat
bármilyen módon bánthat, sérthet, megfélemlíthet vagy lejárathat.

•

Képek/videók
Nem fogadunk el semmilyen nem megfelelő, obszcén sértő vagy gyalázkodó anyagot. Ide
értendő valamennyi 25 év alatti fiatalt ábrázoló anyag. Emellett nem fogadunk el felelőtlen
ivást, részegséget ábrázoló anyagot.

•

Spam
Kizárólag Tuborggal kapcsolatos témáknak, tartalmaknak van helye az oldalon. Kerüljük az
egyéb termékekkel, eseményekkel kapcsolatos tartalmakat.

•

Harmadik fél reklámok
Ez a platform a Tuborg közösségi média oldalán túl megjeleníthet reklámokat, funkciókat.

Nincs uralmunk az ezekben megjelenített tartalom, felvételek fölött, ezeket nem támogatjuk,
illetve nem azonosulunk velük.
•

Link harmadik fél honlaphoz
Amennyiben a rajongói közösségi oldalunk harmadik fél honlaphoz vagy egyéb forráshoz
linket tartalmaz, ez kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Nincs uralmunk az ilyen honlapokon,
forrásokon megjelenített tartalom fölött, ezekért, valamint a használatuk által esetleg
bekövetkező veszteségért, kárért nem vállalunk felelősséget.

A fentieken túl tájékoztatjuk ennek a közösségi média oldalnak a saját szabályairól, amelyet itt tud
megtekinteni:
Facebook Jogi és felelősségi nyilatkozat: https://www.facebook.com/terms.php
YouTube Általános Szerződési Feltételek: https://www.youtube.com/static?template=terms
Instagram Felhasználási feltételek: https://help.instagram.com/478745558852511
Twitter Felhasználási feltételek: https://twitter.com/en/tos#intlTerms
Tiszteletben tartjuk az adatvédelmet: a platform saját szabályain túl az Adatvédelmi Irányelvünk
alkalmazandó az oldalon megosztott személyes adatokra.
Végezetül valamennyi tartalom az oldalon kizárólag azoknak szól, akik a tartózkodási helyük szerinti
országban jogszerűen fogyaszthatnak alkoholt, és javasoljuk, az oldalt ne ossza meg azokkal, akik nem
érték el az engedélyezett alkoholfogyasztási korhatárt.
A Tuborg elkötelezett abban, hogy az alkoholfogyasztással eltöltött idő társadalmilag felelős élmény
legyen, ennek érdekében kérjük, felelősséggel igyon.
Lépjen velünk kapcsolatba:
vevoszolgalat@carlsberg.hu
Megértését köszönjük – üdvözöljük az oldalunkon!

