www.mapptic.com
Általános szerződési feltételek, irányelvek
A mapptic.com egy olyan gyűjtemény és egyben kereső felület, amely folyamatosan bővül a tulajdonos, az általa
megbízott személyek és az arra jogosultságot kapott személyek, jogi személyek által.
A használata ingyenes és mindenki számára elérhető. A tartalmak megjelenítése és az igénybe vehető
szolgáltatások többsége ingyenes. Azon tartalmak, amelyek nem ingyenesek, azok használata nem kötelező.
A szolgáltatások segítenek a felvitt helyek, események tulajdonosai és kezelői, valamint az oldalra látogatók
közötti kapcsolat kialakításában, fenntartásában.
Célja az oldalnak, hogy minél több területen minél pontosabb információkat nyújtson az oldalra látogatók részére,
ezzel segítve azt, hogy mindenki könnyen és gyorsan megtalálja a számára fontos helyet/eseményt.
Célunk egy olyan közösséget kialakítani, akik aktívan használják az oldalt, új helyekkel/eseményekkel gazdagítják
és visszajelzéseikkel segítenek naprakészen tartani az oldalon található információkat.
Az oldalon megtalálhatóak természeti helyek, cégek, közintézmények, események … szinte minden, ami az élet
különböző területin fontos, szükséges vagy hasznos lehet.
A mapptic.com oldalon olyan adatok szerepelnek és kerülnek megjelenítésre melyek publikusan fellelhetőek,
harmadik féltől, prezentációs weboldalakról vagy egyéb szabadon hozzáférhető forrásokból származnak. A
mapptic.com a megjelenített információk helyessége, pontossága, megbízhatósága vagy használhatósága miatt
nem vonható felelősség alá és nem terheli semmilyen kötelezettség. Az oldalon márkanevek, logók, képek és
szövegek tekinthetőek meg, melyek a jogtulajdonosok és harmadik felek tulajdonát képezik.
Amennyiben kérdése, kérése merülne fel ezekkel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a
hello@mapptic.com emailcímen.
Szerzői jogok és védjegyek
A weboldal jogvédett és védjeggyel ellátott anyagokat tartalmaz. Ha a felhasználó nem rendelkezik írásos
engedéllyel / felhatalmazással, akkor nem megengedett a következő anyagok használata (mint amelyek a: nevek,
logók, védjegyek, kontakt adatok stb.)
Kérjük azonnal jelezze felénk, amennyiben az alkalmazott jogi és egyéb szabályzatok, megsértésének esete forog
fenn (jogvédett és védjegyek érintettségének esete) vagy valamely harmadik fél jogainak megsértése. Ilyen
esetben a mapptic.com azonnal megszüntetheti az adott felhasználó(k) hozzáférését, minden figyelmeztetés vagy
értesítés nélkül.
Az oldalon szereplő ikonokat a Freepik készítette, és a https://www.flaticon.com/ oldaláról lettek letöltve.

További információkért kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk e-mail-ben: hello@mapptic.com

Felhasználási feltételek
Felhasználási feltételek a mapptic.com oldal használatát illetően, mely oldalt a Marketing Mamut Kft.
kezel/adminisztrál.
A felhasználási feltételek hatálya
A mapptic.com oldal (a továbbiakban: "mapptic”) jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban
együttesen: "Feltételek") a mapptic-on szereplő valamennyi szolgáltatásra nézve érvényesek. Amennyiben az
oldalon olyan szolgáltatás vesz igénybe amelyhez tartoznak Különös Szerződési Feltételek, és az abban leírtak
eltérnek az itt meghatározottaktól, úgy azok tekintetében az ott meghatározottak az irányadóak.
Az oldal nyilvános és bárki számára a legtöbb szolgáltatás ingyenesen elérhető. Vannak azonban olyan funkciók,
szolgáltatások, amelyek regisztrációhoz vagy jogosultság igazolásához kötöttek.
Ennek tekintetben a felhasználó lehet:
- látogató
- regisztrált felhasználó (regisztrációhoz kötött)
- feltöltő
(regisztrációhoz kötött)
- tulajdonos
(regisztrációhoz kötött)
- vállalati fiók kezelő
(regisztrációhoz kötött)
továbbiakban együttesen, mint felhasználók.

Felhasználókra vonatkozó általános szerződési feltételek
Az oldal szolgáltatásainak használata kizárólag ezen feltételek alapján lehetséges. Az oldal használatával Ön
elismeri, hogy ismeri és elfogadja jelen feltételeket, magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A mapptic.com oldal használatának és alkalmazásának feltételei
Az oldal szolgáltatásainak használatával a felhasználó vállalja, hogy annak teljes használata alatt kötelező módon
betartja a Feltételeket.
A mapptic.com nem felelős a megjelenített tartalmakért – azokból eredő károk miatt nem vonható felelősségre
mindenki annak tudatában használja az oldalt, hogy nem biztos, hogy minden adat aktuális és pontos.
A felhasználó köteles jelezni a törvénytelenséget, jogszabályba vagy az ASZF-be ütköző észrevételeit.
Kiskorúak csak a szülő/szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy(ek) beleegyezésével használhatják az
oldal szolgáltatásait. A szülő/szülők vagy a szülői felügyeletet gyakorló személy(ek) és a Jogi képviselőik feladata
és felelőssége azt meghatározni, hogy mely szolgáltatások alkalmasak az ő gyermekének/gyermekeinek.
A regisztráció alapú szolgáltatásokat csak 14 évet betöltött, közügyektől nem eltiltott fizikai személyek
használhatják, illetve jogi személyek és egyéni vállalkozók, akik magyarországi vagy a világ bármely más
országában lakhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.
Az oldalon a következő szolgáltatások kivételével valamennyi szolgáltatás ingyenes:
- Reklámmentesítés
- Hirdetés
- Kiemeléses hirdetés az oldal különböző felületein a választható csomagok szerint
- Vállalati fiók

A nem ingyenes tartalmak használata nem kötelező.
A mapptic.com az oldalon található adatok keresésére és megjelenítésére, valamint saját célokra (nem üzleti kereskedelmi célokra) való felhasználására korlátozva, korlátlan hozzáférést biztosít.
A mapptic.com előzetes írásos engedélye nélkül tilos a szolgáltatott adatok tartalmak
- bármilyen más felhasználása
- az oldalon található adatok ipari vagy kereskedelmi célú használata
- információs katalógusok, nyomtatott vagy elektronikus adatbázisok létrehozása, valamint
- az adott információk sokszorosítása, feldolgozása vagy harmadik félnek való átadása.
- az oldalon található adatok bármilyen másolása, sokszorosítása manuálisan vagy bármilyen digitális
módszerrel történő kinyerése tilos. Tilos továbbá az így kinyert adatok mások számára történő bármilyen
módon
történő eljuttatása, átadása, közzététele függetlenül attól, hogy ingyenesen vagy nem ingyenesen tenné ezt
és
független attól, hogy ez magán úton vagy nyilvánosan történne.
A felhasználó az oldalt csak a megfelelő mindenkori jogszabályi rendelkezések és a Aszf-ben foglaltak
figyelembevételével, azok betartásával veheti igénybe, különösen az adatvédelmi szabályokat illetően.
Az oldal által kínált adatbázisokat szerzői jog védi. A látogató számára ismert a tény, miszerint az összes jog és
felelősség, mely az oldal használatából ered a közzétett tartalmakkal kapcsolatban, különösen a szerzői jog,
működési jog, adatbázisok, címfájlok, mapptic.com-hoz, illetve harmadik személyhez tartoznak. Az oldal
használatánál a felhasználónak ezen feltételek mellett tekintetbe kell vegye a harmadik fél által megnevezett
licencfeltételeket.
A mapptic.com-on található szoftverek (programok), tárgy- és forráskódok, logók, szövegek és képek szerzői
jogvédelem és részben védjegyoltalom alatt állnak. A tartalmak bármilyen nem engedélyezett sokszorosítása,
használata, terjesztése tilos és polgárjogi, illetve büntetőjogi hatáskörbe tartozik. A többszörös szerzői joghoz
írásbeli engedély szükséges.
A felhasználók teljes mértékben felelősek bármilyen kárért, amely a felhasználási jogok általuk való
megszegéséből ered.
A felhasználó vállalja, hogy késedelem nélkül jelenti a mapptic-nak az észrevehető hibát, szabálytalanságot,
törvénysértő magatartást vagy a szolgáltatások megszakítását és bármilyen fenyegetés, amely az oldal ASZF és
törvényi megfelelés szerinti működését veszélyezteti. Vállalja, hogy ezekben az esetekben amennyiben
bizonyítékai vannak, akkor szükség esetén azt jelenti, továbbítja a mapptic-nak vagy az adott ügyben illetékes
hatóságnak.
Tilos és a felhasználóknak nincs engedélyezve szoftveres vírusok vagy más információk, adatok, programok
vagy tartalmak e-mailben, üzenetben vagy bármi más módon való továbbítása, amelyek azt a célt szolgálják,
hogy megszakítsák, megsemmisítsék vagy korlátozzák az oldal és bármilyen szoftver, hardver vagy
telekommunikácós eszköz működését.
Minden felelősség a felhasználót terheli az általa közzétett, megosztott és/vagy továbbított tartalomért és az
összes információért, vagyis fotók, grafikák, videók, hírek, adatok, szöveges tartalmak, szoftver, zene, hang
vagy bármilyen más tartalmakért függetlenül attól, hogy ezek nyilvános vagy magán jellegűek.

A mapptic.com- nak nem kötelessége ellenőrizni egy tartalmat sem, melyet a felhasználók az oldal segítségével
tesznek közzé, illetve nem vállal semmilyen formában felelősséget és nem áll jót az ilyen tartalom
helyességéért, teljességéért vagy minőségéért.
A mapptic.com-nak nem feladata és nem kötelessége ellenőrizni a felhasználók által megjelenített tartalmakat.
Azonban az időszakosan elvégzett ellenőrzések alakalmával feltárt vagy más felhasználók által jelzett
szabálytalanságokat, törvénysértő magatartásokat felülvizsgálhatja. Amennyiben szabálytalanságot vagy
törvénysértő magatartást tapasztal saját hatáskörben jogosult eldönteni, hogy felszólítással vagy azonnali
törléssel él. Amennyiben felszólítással él, akkor a felszólítással egy időben jelzi a szabálytalanság vagy
törvénysértő magatartás megszűntetésére vonatkozó határidőt és feltételeket a felhasználó részére.
A mapptic.com nem vállal felelősséget az oldal felhasználóitól származó tartalmakért vagy tevékenységekért.
Ezek az információk nem tudhatók be a mapptic.com-nak és üzemeltetőjének és nem tükrözik annak
véleményét sem. A tartalmak magukba foglalnak linkeket, profilinformációkat, véleményeket, hozzászólásokat,
képeket és videókat, melyek az oldal keretén belül kerülnek fel a weboldalra.
Spamek küldése a mapptic.com oldalon bármely módon tilos. Ez különösképpen a harmadik fél által küldött
jogellenes és nem kívánt hirdetéseket foglalja magába. Szintén tilos hamis adatok továbbítása a feladót
illetően vagy a személyazonosság bármilyen más módon való elrejtése e-mailek küldése esetén is.
A mapptic.com semmilyen módon nem felelős a karbantartás vagy szervermeghibásodás okozta
megszakítások előfordulása miatt, ezért nem vállal felelősséget az ilyen megszakításokért vagy azokból eredő
bármely jellegű kárért. Nem vállal felelősséget az olyan károkért, melyek az oldal használatából a
felhasználónak adódik, nem lehet beadványt benyújtani haszonveszteség esetén, harmadik fél kártérítési
követelményeinél vagy egyéb, a megszakítások miatti közvetlen vagy közvetett károkért.
LÁTOGATÓ FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
A látogató felhasználóra vonatkozik az összes általános felhasználói feltétel.
Látogató által elérhető funkciók, szolgáltatások
-

Keresés – keresési funkciók használata
Helyek megtekintése
Események megtekintése
Megosztás (közösségi médián)
Regisztráció (FB-al is belépés)
Kedvenc Helyek
Üzenetküldés és Fogadás az oldalon
Kategóriák keresése - Az új kategória kereső – minden kereső
Hívás „gomb”

-

Navigáció „gomb”

REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A látogatóra vonatkozó összes feltétel vonatkozik a regisztrált felhasználóra is.
A regisztrált felhasználókra vonatkozó további feltételek
A regisztráció az oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével történik. A regisztráció ingyenes.
A regisztrációs űrlapon megadott adatokra vonatkozó követelmények a következők: igaz, pontos, aktuális és
hiánytalan információkat kell megadni.
A regisztrációs űrlapon megadott adatok helyességéért a felhasználót terheli minden felelősség.
Amennyiben a felhasználó adataiban változás következik be, akkor a felhasználó köteles azt a felhasználói
profiljában a lehető legrövidebb időn belül módosítani.
Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a kötelezettségeit az adatok helyességével és teljességével kapcsolatban a
kötelezően kitöltendő mezőkre vonatkozóan a mapptic.com-nak jogában áll ideiglenesen vagy véglegesen
eltávolítani a regisztrációt, és kizárni a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokból.
Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy egy felhasználó nem valós adatokkal regisztrált és ilyen módon
használja az oldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait, akkor az oldal kezelőjének jogában áll a felhasználótól
olyan hiteles dokumentumokat bekérni, (személyazonosság igazolására szolgáló igazolvány, pl: személyigazolvány,
útlevél …) amely/amelyek minden kétséget kizáróan igazolják a felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott
/ a profiljában aktuálisan szereplő adatokat.
Regisztrált felhasználók által elérhető funkciók
-

Kedvenc Helyek
Üzenetküldés és Fogadás az oldalon
Értékelés, hozzászólás írása, képek feltöltése és ezek kedvelése
Jelentés az adminisztrátornak funkció
Feliratkozás szerzőkre (értesül az feltöltött új tartalmakról)
"Ez az én üzletem!" funkció (szerzővé válás révén)
Közösségi képek feltöltése nem saját helyekhez

-

Képek feltöltése a hozzászóláshoz ???
Bejegyzésekhez hozzászólás írása, azok kedvelése ???
Felhasználó pontok csillagok gyűjtése

A felhasználók által készített tartalmakra vonatkozó irányelvek
A mapptic.com célja, hogy olyan tartalmakat szerepeltessen az oldalon, amelyek a lehetőségekhez mérten az
aktuális valós képet mutatják. A közzétett tartalmaknak valós információkon kell alapulniuk. Amennyiben eltérést
tapasztal az oldalon megjelenített, Ön által megtekintett információ és a valós információ között, akkor a hibás
adat jelentése gombbal tudja jelezni felénk azeltérést.
A következők az irányelveink, amelyek minden felhasználóra nézve kötelező érvényűek. A következők nem
betartása az ASZF megsértésének minősülnek:

- Szándékosan hamisított tartalmak
- Másolt vagy engedély nélkül használt fotók
- A témához nem kapcsolódó vélemények
- Sértő vagy személyeskedő megjegyzések, illetve a
- Szükségtelen vagy hibás tartalmak
Amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze azt felénk.
A mapptic.com a visszaélések megelőzése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a következő esetekben
korlátozza, kikapcsolja a felhasználó(ók) hozzáférését vagy törölje a profilt:
- profilokban és kategóriákban hozzászólásokban kikapcsolja a felhasználók által közzétett tartalmakat.
- eltávolítsuk az olyan tartalmakat, amelyek megszegik az irányelveinket és az Általános Szerződési
Feltételeket,
- felfüggesszen vagy töröljön visszaélési szándékkal használt fiókokat.
- felfüggesszen vagy töröljön fiókokat, amelyek az irányelveket és az ÁSZF-et sértik.

Az irányelveink
A jelen irányelvek a mapptic.com minden felhasználó által létrehozott tartalmára vonatkoznak, ideértve az
alábbiakat:
-

Szöveges vélemények
Értékelések
Képek
Videók
Kérdések és válaszok
Feliratok
Fórumban megjelenített szöveges, képes tartalmak
Címkék
Linkek
Metaadatok

A mapptic.com felületein minden közzétett tartalomnak meg kell felelnie az itt meghatározott irányelveknek,
a mapptic.com Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a vonatkozó termékek, szolgáltatások irányelveiben
foglaltaknak, illetve a vonatkozó mindenkori helyi törvényeknek, előírásoknak és az adatvédelmi
irányelveiben foglaltaknak.

Feltöltött tartalmak
A felhasználók által beküldött tartalmak ( feltöltött új hely / esemény ) minden esetben ellenőrzésre kerülnek és
jóváhagyás esetén megjelennek a keresési felületen, böngészhetővé válnak. Amennyiben az ellenőrzés során
hibát találunk, akkor a tartalom javítása után kerül csak jóváhagyásra. Ha Aszf-be, irányelvekbe, törvényekbe
ütköző tartalmat találunk, a felvitt hely/esemény törlésre kerül.
A jóváhagyás után a feltöltőnek nincs jogosultsága az általa felvitt Hely / Esemény szerkesztésére.
Amennyiben olyan Helyet / Eseményt vitt fel az oldalra, amely a sajátja, akkor a felvitt Hely / Esemény aloldalán
található

„EZ AZ ÉN ÜZLETEM” elnevezésű szegmensben ( dobozban) található „Ez az én üzletem” gombra kattintva lehet a
szükséges adatok megadásával igényelni a tulajdonosi jogosultságot és hozzáférést.
A mapptic.com-on való közzétételre beküldött tartalmaknak meg kell felelniük mapptic.com felhasználók által
készített tartalmaira vonatkozó irányelvnek, a tiltott és korlátozott tartalomra vonatkozó irányelvnek, valamint a
formátumspecifikus feltételekre vonatkozó irányelvnek.

Tiltott és korlátozott tartalom
Az alábbi irányelvek minden formátumra érvényesek, a feltételeknek meg nem felelő tartalmak mapptic.com-on
való közzétételét elutasíthatjuk, beleértve a véleményeket, a fényképeket és a videókat.
A mapptic.com a felhasználói visszajelzések alapján és saját belső szabályozása szerint időközönként ellenőrzi a
tartalmakat, hogy azonosítani tudja a nem megfelelő tartalmakat, például a hamis véleményeket, rosszindulatú
megnyilvánulásokat és a spamet. Az ASZF-et és az irányelveket sértő tartalmakat eltávolíthatjuk.
Duplikált tartalom, Spam és hamis tartalom
Ne tegyen közzé hamis tartalmat, ne tegye közzé többször ugyanazt a tartalmat, és ne tegyen közzé tartalmat
ugyanarra a helyre vonatkozóan több fiókból. Egy Hely / Esemény feltöltése csak egyszer engedélyezett. A
feltöltésnél a felhasználó részére a mentés gomb megnyomásánál jelzésre kerül, ha azonos címmel vagy azonos
névvel egy Hely / Esemény már szerepel az oldalon. Amennyiben a figyelmeztető üzenet szerint egyezőséget talál,
akkor tilos a Hely / Esemény újbóli feltöltése. Tilos a megnevezés vagy cím megváltoztatása annak érdekében,
hogy újból feltölthetővé váljon az adott Hely / Esemény. Amennyiben erre sor kerül akkor azt hamis tartalomként,
megtévesztő tartalomként kezeljük és eltávolítjuk az oldalról.
Nem témába vágó tartalom
Csak olyan tartalom kerülhet megjelenítésre, amely az adott profilhoz illeszkedik. Nem tartalmazhat eltérő
témával kapcsolatos információkat. Nem tartalmazhat más profilokhoz kapcsolódó tartalmakat, kivéve, ha a
felhasználónak arra jogosultsága van (pl: vállalati fiók kezelő).
Korlátozott tartalom
A feltöltött tartalom nem tartalmazhat olyan termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos cselekvésre
ösztönzést vagy értékesítési ajánlatot, amelyek a helyi előírások szabályozása alá esnek. Egyes, korlátozások és
helyi előírások hatálya alá eső termékek és szolgáltatások esetén a tartalmak közzététele során követni kell
bizonyos irányelveket. Ide tartozik többek között az alkohol, szerencsejáték, dohánytermékek, lőfegyverek,
egészségügyi és orvosi eszközök, korlátozott forgalmú gyógyszerek, csak felnőtteknek szánt szolgáltatások és
pénzügyi szolgáltatások.
Az oldalon szereplő tartalom nem jelenítheti meg az alábbiakat:
Tilos olyan céloldalra mutató linkek használata,
- ahol korlátozott árukat vagy szolgáltatásokat lehet megvásárolni.
- olyan e-mail-címek és/vagy telefonszámok, amelyeken keresztül korlátozott árukat lehet vásárolni.
- korlátozott áruk vagy szolgáltatások promóciós ajánlatai.

Tilos például olyan tartalmak feltöltése, amelyek korlátozott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ajánlatokat,
kuponokat vagy egyéb promóciókat jelenítenek meg.
Az oldalon lehetőség van kupon kiállítására és hirdetési felületek használatára. Ezek részben ingyenesen
elérhetőek. Ha Ön hirdetni szeretné az oldalon, akkor azt az igénye szerinti csomag megvásárlásával teheti meg a
hirdetésekre vonatkozó szabályok, törvényi előírásoknak megfelelően.
Törvény által tiltott és illegális tartalmak, amelyeknek a megjelenítése tilos!
Tilos, nem engedélyezzük és nem jeleníthető meg törvény által tiltott tartalom. Nem fogadunk el illegális, illetve
illegális tevékenységeket ábrázoló tartalmakat. Ilyenek például a következők:
Tilos, nem engedélyezzük és nem jeleníthető meg olyan szöveg, kép vagy egyéb tartalom, amely sérti bármely
másik személy, jogi személy törvény által biztosított jogait, beleértve a szerzői jogokat is.
Ha további információra van szüksége, illetve DMCA-kérelmet kíván benyújtani tekintse át a szerzői joggal
kapcsolatos eljárásaink dokumentációját.
Nyílt szexuális tartalom
Tilos, nem engedélyezzük és nem jeleníthető meg semmilyen szexuális tartalom, nem jeleníthető meg olyan
tartalom, amely nyíltan szexuális anyagot tartalmaz, kivéve előzetes engedélyezés során jóváhagyott felületen és
módon. Nem jeleníthető meg bármilyen szexuális visszaélésről készült kép, videó illetve minden olyan tartalom,
amely szexuális összefüggésben ábrázol gyermekeket. Ezenkívül semmilyen módon nem engedélyezünk olyan
tartalmakat, amelyek gyermekeket zsákmányolnak ki szexuális módon, illetve gyermekeket ábrázolnak szexuális
összefüggésben. Az ilyen típusú tartalmakat eltávolítjuk, bezárjuk az érintett fiókot, és az eseteket jelentjük a
NCMEC eltűnt és bántalmazott gyermekekkel foglalkozó központnak, valamint a rendőrségnek.
Tilos, nem engedélyezzük és nem jeleníthető meg veszélyes vagy törvénysértő cselekedeteket – nemi erőszakot,
szervkereskedelmet, emberkereskedelmet – bemutató tartalom. Nyíltan ábrázolt vagy öncélú erőszakot
bemutató, illetve erőszakot szító képek.
Tilos, nem engedélyezzük és nem jeleníthetőek meg illegális termékek és szolgáltatások. Ezek pl. a következők:
veszélyeztetett állatokból készült termékek, illegális gyógyszerek/kábítószerek, feketepiacon árult vényköteles
gyógyszerek és semmilyen egyéb illegális termék vagy szolgáltatás.
Terrorizmussal kapcsolatos tartalom
Tilos és nem engedélyezzük terrorista csoportok által vagy nevében előállított tartalmak megjelenítése.
Tilos és nem engedélyezzük a terroristaszervezetek számára a szolgáltatás használatát semmilyen célra, többek
között toborzásra sem. Továbbá szigorúan tiltjuk a terrorizmussal kapcsolatos tartalmakat, beleértve azokat,
amelyek elősegítik a terrorcselekményeket, erőszakra buzdítanak, vagy terrortámadásokat ünnepelnek. Ha olyan,
a terrorizmussal kapcsolatos tartalmat tesz közzé, amely oktató jellegű, dokumentarista, tudományos vagy
művészi összefüggésben értelmezendő, akkor ügyeljen arra, hogy elegendő információt biztosítson a megtekintők
számára a kontextus megértéséhez.
Sértő, veszélyes és becsmérlő tartalom

A mapptic.com egy mindenki számára biztonságos kommunikációs felületet szeretne biztosítani. Ennek érdekében
minden felhasznál számára tilos a nyilvános vagy nem nyilvános felületen sértő, veszélyes vagy becsmérlő
tartalmakat közzététele. Ilyen tartalmaknak minősülnek többek között a következők:
-Obszcén, trágár vagy sértő nyelvezet vagy ezeket megjelenítő kép, videó vagy bármely megjelenési forma.
-Önmagunk vagy mások elleni erőszakkal fenyegetőznek vagy erre ösztönöznek.
-Valamely személyt vagy személyek csoportját bántalmazzák, megfélemlítik vagy zaklatják.
-Személyek vagy személyek csoportja elleni gyűlöletkeltésre alkalmasak, diszkriminációra buzdítanak ellenük,
vagy lealacsonyítóan nyilatkoznak róluk faj, népcsoporthoz való tartozás, vallás, fogyatékosság, nem, életkor,
veterán státusz, illetve szexuális beállítottság, nemi identitás vagy egyéb olyan jellemzők alapján, amelyek
rendszerszerű diszkriminációhoz vagy kirekesztéshez kapcsolódnak.
Mások személyi adataival való visszaélés
Tilos a mapptic.com bármely felületét mások megtévesztésére, mások félrevezetésére használni.
Ez az irányelv egyaránt vonatkozik a félrevezető és a megtévesztő tartalmakra.
Tilos bármely olyan tevékenység, amely engedélyhez van kötve és a felhasználó nem rendelkezik a szükséges
engedéllyel.
Tilos megjelölni egy tartalom forrásaként más személyt, céget vagy szervezetet, amennyiben nincs feljogosítva a
képviseletükre.
Tilos véleményírás saját vállalkozásról.
Tilos fizetett vélemények írása/íratása saját vagy más felhasználókról, vállalkozásokról. Ne kínáljon és ne fogadjon
el pénzt véleményekért cserébe.
Tilos a véleményeket hirdetési célokra használni. Ehhez egyebek mellett hozzátartozik az e-mail-címek,
telefonszámok, közösségi hálózati linkek, illetve más webhelyekre mutató linkek közzététele a véleményekben.
Tilos a véleményekben promóciós és kereskedelmi tartalmakat feltüntetni.
Tilos negatív tartalom közzététele aktuális vagy korábbi munkavállalói tapasztalattal,
Tilos versenytársra vonatkozó negatív tartalom közzététele az értékelések manipulálása céljából.
A mapptic.com fenntartja a jogot a tartalmak eltávolítására, a fiókok felfüggesztésére, illetve egyéb jogi
intézkedések megtételére azon közreműködőkkel szemben, akik hamisan azt állítják, hogy a mapptic.com-ot
képviselik, illetve a mapptic.com alkalmazásában állnak vagy bármilyen módon felhatalmazásuk van a
mapptic.com helyett és/vagy nevében eljárni.
Célunk, hogy az itt felsoroltak közül semmi ne kerüljön az oldalunkon megjelenítésre és ennek érdekében az oldalt
folyamatosan ellenőrizzük. Előfordulhat, hogy ennek ellenére olyan nem kívánt tartalom kerül fel az oldalra,
amely törvénybe ütközik vagy jelen feltételeknek nem felel meg. Mivel a mapptic.com egy felhasználók által is
szerkeszthető felület, ezért minden felhasználónak lehetősége van arra és egyben kötelezettsége is, hogy jelezze
felénk, ha olyan tevékenységet, tartalmat észlel, amely törvénybe vagy jelen ASZF-be ütközik. Amennyiben
tudomásunkra jut egy ilyen eset a lehető legrövidebb időn belül kivizsgáljuk és megtesszük a megfelelő lépéseket.

Amennyiben az oldalon egy felhasználó az itt felsoroltak közül bármit megjelenít vagy közzé tesz; nyilvános vagy
nem nyilvános felületen, szándékosan vagy figyelmetlenségből; a mapptic.com-nak jogában áll azt eltávolítani, a
felhasználó hozzáférését korlátozni vagy a felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy megszüntetni.

Közösségi képek
A regisztrált felhasználók számára lehetőség van bármelyik profilhoz közösségi képet feltölteni. Csak olyan kép
feltöltése engedélyezett és a felhasználó vállalja, hogy csak olyan képeket tölt fel, amely az adott profilhoz
kapcsolódik és megfelel a feltöltött tartalmakra vonatkozó feltételeknek, irányelveknek.
A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a közösségi képeknél feltüntetésre kerüljön a felhasználói neve. Amennyiben
nem szeretné, hogy megjelenjen a felhasználói neve, ne töltsön fel képeket a „közösségi képek”-hez.
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött közösségi képeket a mapptic.com saját
döntése alapján a felhasználó profiljának megszűnése esetén is megjelenítse az általa készített képeket.
Ha egy felhasználó profilja törlésre kerül, akkor az általa feltöltött képek továbbra is az oldalon megjelennek, de
ebben az esetben már nem kerül feltüntetésre a feltöltő felhasználói neve.

Fotók, videók szövegek formátumspecifikus feltételei
A tiltott tartalmakkal kapcsolatos irányelveken kívül az alábbi feltételek vonatkoznak a feltüntetett formátumra. A
Tiltott tartalmakra vonatkozó irányelvek mellett a fényképekre és videókra az alábbi feltételek is érvényesek.
Képernyőfelvételek, stock fotók, GIF-ek, más kézileg előállított képek, illetve más felek által készített képek,
amelyhez a felhasználónak nincs jogosultsága nem tölthetők fel. Amennyiben a tartalom elsődleges témája nem
releváns az adott hellyel kapcsolatban, eltávolíthatjuk a tartalmat.
Stilisztikai feltételek, módosítások
•
•
•

•

A stilisztikai módosítások (például a képre alkalmazott szűrők) elfogadhatók, ha minimális mértékűek.
A képeknek megfelelő felbontásúaknak kell lenniük. A pontos követelmények a fotó típusától és a
feltöltés helyétől függően eltérhetnek.
Akár a saját helyéhez/eseményéhez tölt fel képeket, akár közösségi képet tölt fel, kérjük vegye
figyelembe, hogy az oldal a feltöltött hely/esemény bemutatását szolgálja ezért kérjük, hogy ne töltsön fel
olyan képet, amely nagyrészt Önt/Önöket ábrázolja és a helyszín nem, vagy csak nehezen ismerhető fel.
Természetesen megjeleníthető olyan kép, amelyen Ön/Önök láthatóak. Ha ilyen képet tölt fel az oldalra,
akkor figyeljen arra,
- hogy csak a képen szereplő személyek hozzájárulásával töltheti azt fel
- az adott helyszín felismerhető legyen.
Elutasítjuk az olyan tartalmakat, amelyek megnehezíthetik mások számára a megosztott környezet
felismerését, ezért kérjük, hogy ne töltsön fel olyan képet vagy videót,
- amely túlságosan sötét vagy elmosódott
- olyan kompozíciót, amely nagy mértékben elforgatott
- amelyhez olyan szűrőket használt, amelyek a valósághoz képest jelentősen megváltoztatják
az adott hely/helyszín megjelenését
- olyan videókat, amelyek nem stabilak és nem jó minőségűek.
- ne töltsön fel rosszul fókuszált, remegő vagy nem megfelelően exponált videókat.

Termékeket ábrázoló képek videók
•

Az hely/üzlet tulajdonosok és a felhasználók is tölthetnek fel az adott helyhez/eseményhez tartozó
szorosan kapcsolódó képeket videókat, azonban ezekre is érvényesek a fentiekben felsorolt feltételek.

Az itt leírtaknak nem megfelelő képek/videók feltöltését nem támogatjuk. A feltöltött képek/videók esetében,
saját észrevétel vagy a felhasználók által küldött jelzések alapján megvizsgálás után, ha úgy ítéljük meg hogy nem
megfelelő, akkor azt jelezzük Önnek és felszólítjuk a javítására/eltávolítására. Amennyiben ez nem történik meg a
megadott határidőn belül, akkor eltávolíthatjuk.

ESEMÉNYEK
Jelenleg ez a funkció nem elérhető.

Adatvédelem
A mapptic.com számára elsődleges fontosságú a felhasználói adatok védelme. Mivel a felhasználók tölthetnek fel
képeket az oldalra pl: az általuk kezelt helyhez/eseményhez, a már fennlévő helyekhez/eseményekhez (közösségi
képek), ezért nagyon fontos, hogy ha a környezetét ábrázoló tartalmakat küld be, akkor ezt úgy tegye, hogy
közben tiszteletben tartja mások személyes adatok védelméhez való jogát.
Ha Ön egy felhasználó által beküldött tartalomban megtalálja arcát, otthonát vagy autója rendszámtábláját, és el
szeretné távolítani a képet, vagy szeretné, ha a kép valamely része elhomályosításra kerülne, akkor használja az
adott képnél a szabálytalanság jelentése funkciót.
Tilos és semmilyen körülmények között ne tegyen közzé olyan fotót vagy videót, amelyeket magánlakásban, más
nem nyilvános helyen, esetleg olyan területen készített, ahol tilos a felvételek készítése. Az egyéb
magántulajdonú helyekről készült fotók és videók közzétételéhez a tulajdonos engedélye szükséges.
Tilos közzé tenni fényképeket és videókat a rajtuk szereplő felismerhető szereplők engedélye nélkül. Különösen
ügyeljen erre olyan helyeken, ahol az emberek valószínűleg elutasítanák a róluk készült képek közzétételét.
Tilos a magánjellegű vagy bizalmas információkat (például hitelkártyák, orvosi leletek vagy államilag kibocsátott
igazolványok adatait) felfedő tartalmak közzététele, tekintet nélkül arra, hogy az Ön vagy valaki más adatairól vane szó.
Amennyiben ilyen vagy ehhez hasonló tartalmakat talál az oldalon kérjük jelezze azt felénk a „szabálytalanság
bejelentése” gombbal.

Hibás adat vagy szabálytalanság jelentése és kijavítása
Az ASZF-et törvényeket és irányelveinket sértő tartalmakat eltávolíthatjuk. Ha ilyen tartalmat talál az oldalon,
akkor azt Ön a következő módon tudja jelezni felénk.

Minden hely/esemény aloldalon talál egy „Hibás adat jelentése” és egy „Szabálytalanság jelentése” gombot. Ezek
valamelyikére kattintva jelentheti az Ön által kifogásolt tartalmat.
Hibás adat és szabálytalanság jelentésére vonatkozó irányelvek:
Ne jelölje meg azokat a tartalmakat, amelyek nem tetszenek Önnek, ám tényszerűek pontosak és relevánsak.
Szabálytalanság
Mielőtt bejelentene egy szabálytalanságot kérjük ellenőrizze az ASZF-ben, hogy valóban olyan tartalomról van szó,
amely az ASZF-nek nem felel meg és csak a valóban az ASZF-et, törvényt sértő vagy hibás tartalmakat jelölje meg.
Hibás adat
Mielőtt bejelentene egy hibás adatot kérjük ellenőrizze, hogy valóban hibás adatról van szó.
Kérjük a leírásban írja meg minél pontosabban, hogy melyik adat(ok) hibás(ak).
Annak érdekében, hogy javítani tudjuk, kérjük adja meg, hogy mi a pontos/helyes adat. Kérjük adja meg az adatok
forrását ahonnét az információk származnak.
A mapptic.com nem folyik bele a vitába olyankor, ha kereskedők és ügyfelek között a tényekkel kapcsolatban
nézeteltérés támad, mivel nincs megbízható módszer arra, hogy megállapítsuk, kinek van igaza egy adott vásárlói
élménnyel kapcsolatban.

Helyek/Események, amelyeket nem lehet az oldalra feltölteni
Bizonyos típusú helyeket/eseményeket nem lehet az oldalra feltölteni. Ilyenek például:
Nem rögzített helyszínek
•
•
•
•

Ideglenesen, több mint 2 hétre bezárt vállalkozások
Az adott országban vagy államban törvénytelennek számító vállalkozások
Kiadó vagy eladó helyek
Felnőtt szórakoztatási szolgáltatások (ha ezek törvénytelenek az adott országban)

Nem állandó adatlapok
•
•

Találkozóhelyek
Kátyúk

Nem fizikai jelenlét
•
•
•

Segélyvonal
Csak online működő vállalkozások
Helyi szolgáltatást biztosító vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek állandó fizikai címmel, vagy ez nem
nyilvános (pl. takarítócégek)

Privát adatlapok és helyiségek
•

Hírességek, közismert személyek, közszereplők otthona

•
•

Az Ön otthona, bármely személy otthona
Céges helyszín (raktár, telephely…) amely nem szerepel nyilvános adatbázisban és nincs felhatalmazása,
jogosultsága a felhasználónak a feltöltéshez.

Nyilvánosság elől elzárt helyek
•

•

Katonai vagy érzékeny létesítményekkel kapcsolatos adatok – pl. lőszerraktárak, rakétasilók, kaszárnyák
vagy nyilvánosság előtt nem ismert vagy hivatalos vagy állami webhelyen nem megtalálható
atomerőművek
Olyan események, amelyek nyilvánosság elől elzárt „titkos” összejövetelek, rendezvények.
Pl: olyan államfők találkozása, amelyek titkosítva vannak biztonsági okokból.

Általános szabály, hogy tilos olyan helyet/eseményt feltölteni, amely engedélyhez, jogosultsághoz kötött és a
felhasználó nem rendelkezik a szükséges jogosultsággal. Tilos továbbá olyan Hely/Esemény feltöltése az oldalra,
amely törvény vagy bármilyen szabályozás által tiltott.
-

Személyes adatok feldolgozásának biztonsága
A mapptic.com technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket használ, hogy megvédje a bejelentkezési
adatokat, jelszavakat vagy más, biztonsági okból rögzített adatot, szándékos vagy véletlen manipulálástól,
elvesztéstől, megsemmisülés vagy jogosulatlan hozzáféréstől.
A felhasználó elfogadja és hozzájárul, hogy a személyes adatokat összesített formában használhatjuk fel
kapcsolatfelvételre, valamint arra, hogy a mapptic.com használatával kapcsolatos fontos változásokat közöljük
Önnel.
A mapptic.com-nak jogában áll rendszeresen tájékoztatni a felhasználókat az oldal működését érintő
változásokról. A mapptic.com főként az ügyfél e-mail címére küldhet információkat, magyarázatokat a működési
és felhasználási feltételekkel, valamint funkciók, szolgáltatások bevezetésével, megszűntetésével vagy bármely az
oldallal kapcsolatosan felmerülő változással kapcsolatosan. A felhasználó kötelessége és felelőssége, hogy
rendszeresen ellenőrizze e-mail címét, melyen keresztül kapcsolatban áll a mapptic.com-mal.
Regisztrációhoz kötött felület hozzáféréséhez kapcsolódó felelősség
A mapptic.com -ra történő regisztráció esetén a hozzáférés kedvezményezettjének nem engedélyezett a
kiválasztott jelszó harmadik félnek való kiszolgáltatása. A hozzáférés kedvezményezettje felelős minden olyan
tevékenységért, amely a jelszavával történik.
A hozzáférés kedvezményezettje köteles azonnal jelenteni mapptic.com-nak ha tudomására jut, hogy jelszavát
jogosulatlanul használják/használták és más egyéb biztonsági szabálysértést. Az esetleges visszaélések
megakadályozásának érdekében a hozzáférés kedvezményezettje köteles használni a kijelentkezési módokat az
általa folytatott tevékenység befejezésekor.
A bejegyzett fiók tulajdonosa teljes mértékben felelős a hozzáférés irányításáért, illetve azon visszaélés
következményeiért, melyek a hozzáférése során az elhanyagolt biztonsági intézkedések következtében történnek.
Az felhasználó vállalja, hogy kártalanítja a mapptic.com-ot a harmadik fél igényével kapcsolatban, mely egy
illegálisan, törvénysértő vagy bármely általa vagy nevében nem megfelelő tartalommal és módon közzétett

megjelenítésből, tevékenységből adódik. Ez a kártalanítási kötelezettség szintén magában foglalja az oldal
üzemeltetőjének a jogi védelem költségei alóli teljes mértékű felmentését (ügyvédek, bíróság, Fellebbviteli
Bíróság, jogi költségek).
A mapptic.com-nak jogában áll, hogy a felhasználó által közzétett adatok pontosságát felülvizsgálja és szükség
esetén frissítse azokat. Amennyiben erre nincs lehetősége, de okkal feltételezheti, hogy a közzétett információk
valótlanok, pontatlanok, elavultak vagy hiányosak, akkor jogosult bármikor e-mailben kérni az felhasználót az
adatok frissítésére. Amennyiben a felhasználó 30 napon belül nem válaszol, a mapptic.com-nak jogában áll
korlátozni vagy megszüntetni az aloldal megjelenését.

Felhasználási jogok, jogi megfelelés és kötelezettség
A mapptic.com jogosult tartalmakat tárolni és azokat harmadik félnek átadni,
- amennyiben az jogilag kötelező, illetve szükséges és/vagy a törvény által megengedett, hogy megfeleljen
a jogszabályi,
igazságügyi, vagy közigazgatási előírásoknak, a feltételek végrehajtása érdekében
- válaszoljon a harmadik fél általi jogsértésekre,
- a mapptic.com a saját és a felhasználói jogait, tulajdonát és személyes biztonságát védelmezze
A felhasználók által megadott tartalmak technikai feldolgozása és továbbítása különböző hálózatokon keresztül
történhet. Annak érdekében, hogy ezek a tartalmak megfeleljenek a csatlakozási hálózatok és eszközök műszaki
követelményeinek (a különböző internetes böngészők például) kisebb változtatásokra is szorulhatnak.
A felhasználó kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy rendelkezik az összes szükséges joggal a szövegek és
anyagok online közzétételéhez. Az felhasználó továbbítja az összes szükséges jogot tartalmának online
közzétételéhez, bele értve a használati jogot, a szolgáltatás védelmi jogát, illetve egyéb jogokat, különösen a
vállalati logók és képek közzétételének, sokszorosításának és terjesztésének jogát, illetve a tartalmat és az
ajánlatok érvényességének idejét is.

Nyilvános tartalmi jogok
A mapptic.com-nak jogot biztosít a felhasználó arra, hogy az általa nyilvános hozzáférés területére bejegyzett,
közzétett tartalmat vagy fájlt, az illető tartalom bemutatásának, terjesztésének és reklámozásának kizárólagos
céljával (teljes egészében vagy részben) az egész világra kiterjesztve használja, illetve sokszorosítsa, módosítsa,
adaptálja és közzé tegye.
Ez a jog csak a felhasználó által történő közzététel időtartamára vonatkozik. A felhasználó bármikor eltávolíthatja
az általa közzétett tartalmat az oldalról.
FELTÖLTŐ FELHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A feltöltő felhasználó számára elérhető a Bejelentkezett Felhasználó összes funkciója és vonatkozik rá az összes
feltétel is.
A feltöltő felhasználó számára elérhető plusz funkciók:
-

Új helyek és események feltöltése és kezelése
Láthatja az általa kezelt helyek/eseményeket

-

Hiányzó Kategória/szolgáltatás visszajelzés küldése
Helyek összekapcsolásának a kérelmezése

Ha egy Hely/Esemény feltöltése nem a Hely/Esemény tulajdonosa által történt, ha ő vagy az arra jogosult személy
nem töltött ki semmilyen bejegyzés iránti kérelmet, akkor az adatokat nyilvános forrásból nyerték. Ilyen esetben a
mapptic.com fenntartja magának a jogot, hogy magyarázat nélkül törölje az aloldalt, ha az adatok frissítése
nyilvános forrásból már nem lehetséges.
Az arra jogosult felhasználó köteles rendszeres időközönként ellenőrizni a kiadványait, illetve frissítenie
elérhetőségeit és ajánlatait.
TULAJDONOSOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

A Tulajdonos felhasználó számára elérhető a Feltöltő Felhasználó összes funkciója és vonatkozik rá az összes
feltétel is.
A Tulajdonos felhasználó számára elérhető plusz funkciók:
-

Saját Helyek/Események kezelése
Meglévő saját hely törlése/elrejtése
Csomag módosítása
Reklámmentesítés
Hirdetési felületek használata
Helyek összekapcsolásának elfogadása

Az felhasználó teljes mértékben felelős az általa szolgáltatott információk pontosságáért és jogszerűségéért. Ez
különösen érvényes azon felhasználókra, akik védett szakmai címmel rendelkeznek, illetve szakmai szervezetek
tagjai (pl. építészek, orvosok, iparosok, ügyvédek, közjegyzők és a könyvelők). Az felhasználó kifejezetten
garantálja, hogy a bejegyzett adatok a helyi törvényeknek megfelelnek.
Tulajdonos felhasználó elfogadja és hozzá járul ahhoz, hogy a profiljához kapcsolódó közösségi képekhez a
regisztrált felhasználók olyan saját készítésű vagy mások által készített képeket töltsenek fel, amelyek megfelelnek
a jelen ASZF-nek és a törvényi előírásoknak.

Joghatóság
A mapptic.com által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos minden jogvita, peres ügy kizárólagos helyszíne
Magyarország, Pécs. Az összes kérelmezés esetén, melyek a felhasználási feltételekből adódó helyzetekkel
kapcsolatosak, a magyar jogszabályok lépnek érvénybe.

Elválaszthatóság
Ha a jelen Feltételek egyes rendelkezései, részben vagy egészben már nem érvényesek, vagy később elvesztik
joghatásukat, akkor ezen feltételek kivételével minden más Feltétel érvényessége megmarad. A nem szabályozott
vagy nem hatékony szabályozás helyét automatikusan átveszik a jogi rendelkezések.
Pécs, 2021. 05. 14.

