FACEBOOK-HIP ZÁRT CSOPORT SZABÁLYZAT

CSOPORT TAGSÁG SZABÁLYZATA
A Humán Innovációs Program (a „HIP”) zártkörű Facebook-csoportját (a „Csoport”), azért hoztuk
létre, hogy a CPI Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office
Park, 3. torony, 4. emelet; a „CPI”) által működtetett irodaházakban elérhető szolgáltatásokról,
eseményekről és érdekességekről információkkal szolgáljunk bérlőinknek, munkatársainknak és
szolgáltatóinknak. Ezáltal egy olyan platformot biztosítsunk, ahol hasznos és közérdekű
információkat, programokat, praktikákat, ötleteket oszthatunk meg egymással. A csoportban
tegeződünk. Reméljük ez nincs ellenedre.
Szeretettel köszöntünk téged a CPI Humán Innovációs Programjának (a „HIP”) zárt Facebookcsoportjában (a „Csoport”)! Nagyon örülünk, hogy csatlakozni szeretnél hozzánk! Az alábbiakban
találod a Csoportra vonatkozó szabályokat.
Csoporttaggá válás feltételei:
o Csoporttaggá a Csoport adminisztrátorainál történő jelentkezés útján válhat (a) a CPI
Hungary Kft. (a „CPI”) vagy a vele egy cégcsoportba tartozó társaságok munkatársa vagy
(b) a CPI által üzemeltetett egyik irodaházban lévő bérlő munkatársa vagy (c) a CPI által
üzemeltetett egyik irodaházban szolgáltatást nyújtó cég munkavállalója vagy (d) a HIP
szolgáltatója.
o A kérelmek elbírálását a Csoport adminisztrátorai végzik és maximum két (2) munkanapon
belül értesítik a jelentkezőt arról, hogy a Csoport tagjává válhat-e vagy sem.
Tagsági kérelem elutasítása:
o Ha a fenti feltételek közül egyik sem igaz rád vagy időközben úgy alakul, hogy már nem
vagy a CPI vagy a vele azonos cégcsoportba tartozó társaságok munkatársa vagy az
irodaház bérlőjének munkatársa vagy az irodaházban szolgáltatást nyújtó cég munkatársa
vagy a HIP szolgáltatója, akkor sajnos nem válhatsz a Csoport tagjává, illetve megszűnik a
csoporttagságra való jogod is. Ez esetben az adminisztrátorok két (2) munkanapon belül
törölnek téged a Csoportból. Kérlek, fentieket akkor is vedd figyelembe, ha a csoportba
meghívsz valakit tagként.
o Hamis Facebook profillal vagy álnéven nem áll módunkban tagokat felvenni a Csoportba,
így kérjük, kizárólag olyan Facebook profilt használj, amiből egyértelműen megállapítható
számunkra, hogy jogosult vagy a Csoport tagjává válni.
Tagság megszűnése:
o Ha már nem vagy a CPI vagy a vele azonos cégcsoportba tartozó társaságok munkatársa
vagy az irodaház bérlőjének munkatársa vagy az irodaházban szolgáltatást nyújtó cég
munkatársa vagy a HIP szolgáltatója.
o A Csoport profiljába nem illő, sértő, gyalázkodó, lealacsonyító kommentek és bejegyzések
törlése mellett a bejegyzőt az adminisztrátorok legfeljebb kettő (2) alkalommal
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figyelmeztetik, hogy tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. Ezt követően a tag az
adminisztrátorok által kizárásra kerül a Csoportból.
Bejegyzések, tartalmak:
o

o

Mindannyiunk közös feladata, hogy barátságos és befogadó környezetet teremtsünk. A
Csoport lehetőséget ad a tagok számára az őket foglalkoztató témák felvetésére és
megvitatására.
Valamennyi előre vivő, pozitív természetű témát szeretettel várunk a Csoportban, úgy
mint pl. közösségi, kulturális, irodalmi események, szabadidős tevekénységek, felnőtt- és
gyermekprogramok, hasznos, közérdekű információk, környezetvédelmi, technológiai
témák, stb.

o A bejegyzések adminisztrátori jóváhagyás után jelennek meg.
o A Csoport nem szolgál a HIP tevekénységéhez nem illő vagy hangulatkeltésre alkalmas
témák megvitatásának (műszaki hibák, éttermi észrevételek, szóbeszéd alapú infók, stb.)
kitárgyalására. Az ilyen jellegű bejegyzéseket nem támogatjuk. Ezekre az esetkere
továbbra is használd kérlek az irodaház működésére vonatkozó hivatalos platformokat és
keresd az irodaház üzemeltetéséért felelős kontakt személyeket.
o Bánjunk egymással tisztelettel. Egy-egy téma kapcsán felmerülő egészséges vita
természetes, de a kedvesség elengedhetetlen.
o A kéretlen tartalmak és a nem a Csoport profiljába vágó hivatkozások megosztása nem
megengedett. Ha ilyet tapasztalunk, azok a bejegyzések törlésre kerülnek.
o Ha képet akarsz a Csoportba feltölteni, amin rajtad kívül más is szerepel, akkor győződj
meg előtte arról, hogy ez a személy ehhez hozzájárult-e. Te vagy a felelős azért, hogy ettől
a személytől beszerezd a hozzájárulását, hogy a róla készített kép a Csoportban
megjelenhessen. A CPI-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.
o A tagok kizárólagosan felelősek azért, hogy az általuk a Csoportban közzétett szerzői
műnek minősülő tartalmak szerzőjétől a Csoportban való közzétételhez szükséges
valamennyi engedéllyel rendelkeznek. A CPI-t ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség
nem terheli.
A Csoportot mindenki saját felelősségére használja, egyben mindenki felelős a profiljával
végrehajtott műveletekért.
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A Csoport működésének fejlesztése folyamatos, melyhez te is hozzájárulhatsz. Örömmel fogadjuk
tanácsaidat és ötleteidet. Oszd meg velünk bátran, hogy te milyen újításokat szeretnél
megvalósítani, amikkel hasznosabbá tehetnénk a Csoportot. Minden javaslatot elolvasunk,
megvitatunk és beépítünk, vagy visszajelzünk, ha nem áll módunkban megvalósítani.
Köszönjük, hogy működéseddel te is hozzájárulsz, hogy ez egy segítő szándékú csoport legyen
valamennyi tag számára.
Köszönettel,
a CPI HIP Facebook csoportjának adminjai
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