Üzleti Általános Szerződési Feltételek
4. számú Melléklet
A Csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások - GPRS igénybevételének etikai szabályai

A Szolgáltató a GPRS alapú szolgáltatásának fenntartása, minőségének biztosítása, továbbá ügyfeleinek
és az Internet társadalom egészének védelme érdekében az alább részletezett módon határozza meg a
nem etikus tevékenységeket:
1.

Nem megengedett kéretlen, közvetlen üzletszerzési, egyéb reklám célú, stb. elektronikus levél
(e-mail) vagy bármely más elektronikus közlemény továbbítása olyan címzetteknek, akik a
feladót tájékoztatták arról, hogy nem kívánnak ilyen jellegű e-mailt vagy elektronikus közleményt
kapni.

2.

A Szolgáltató távközlő hálózatán nagy mennyiségű (100 db feletti) e-mail küldése olyan címekre,
amelyeknek tulajdonosaival a küldő nem áll személyes vagy üzleti kapcsolatban (spam).

3.

Vírussal fertőzött, vagy bármely olyan e-mail (és/vagy e-mail-hez csatolt állomány) küldése,
amely a címzett vagy a Szolgáltató rendszereiben a rendszerhasználó érdekeivel és/vagy
akaratával ellentétes tevékenységet fejt(het) ki.

4.

Nem megengedett szándékosan hamis vagy elfedett feladói adatokkal megadott, vagy olyan email küldése, amelyben nem szerepel egy érvényes cím, amelyre a címzett elküldhetné a
további e-mailek küldésének megtiltására vonatkozó kérelmét.

5.

A Szolgáltató GPRS alapú szolgáltatásainak igénybe vételével olyan e-mail, közlemény, adat,
információ, stb. küldése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,
közzététele, mások számítógépére, szerverére való elhelyezése, amelynek:





tartalmát a küldő, illetve a hozzáférést lehetővé tévő fél jogosulatlanul, vagy szerzői
jogokat megsértve szerezte meg,
tartalma általános társadalmi értékeket, emberi méltóságot sért vagy sérthet
(félrevezető, trágár, erőszakos, pornográf, stb. tartalom);
az adott módon való küldésével, terjesztésével, nyilvánosságra hozatalával,
hozzáférhetővé- illetve közzétételével, jogszabályba ütköző cselekmény (felbujtás,
uszítás, gyűlöletkeltés, szerzői jogok megsértése, stb.) valósul vagy valósulhat meg;
tartalma értékesítésre kínált termék, szolgáltatás vagy egyéb dolog tulajdonságairól,
tartalmáról, áráról bárkit félrevezethet.
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6.

A Szolgáltató GPRS alapú szolgáltatásainak igénybe vételével más(ok) számítógépe(i) és/vagy
az azon tárolt adatok illetéktelen használata, igénybe vétele, más(ok) számítógépe(i)
működésének illetéktelen befolyásolása illetve ezek kísérlete, így különösen:






7.

mások számítógépein, szerverein tárolt vagy használt, nem nyilvánosságnak szánt
(magántitkot, üzleti titkot, szolgálati titkot, államtitkot, stb. képező) és/vagy szerzői
jogvédelem alatt álló adatok, állományok illetéktelen megtekintése, megszerzése vagy
erre irányuló kísérlet;
mások számítógépein, szerverein tárolt adatok, állományok engedély nélküli
megváltoztatása vagy erre irányuló kísérlete;
mások számítógépére vagy szerverére kompromittáló vagy az adott gép működését
hátrányosan befolyásoló adatok, állományok engedély nélküli feltöltése vagy ennek
kísérlete;
mások tulajdonát képező, vagy mások által használt számítógépek, illetve azok
erőforrásainak (pl. proxy, e-mail szerverek, nyomtatók, hálózati átjárók és egyéb
kapcsolt hardvereszközök, stb.) engedély nélküli felhasználása.

A Szolgáltató GPRS hálózatához mobil szolgáltatás-hozzáférési ponton (mobil telefonon, illetve
egyéb mobil távközlő berendezésen, stb.) keresztül csatlakoztatott számítógép szerverként,
illetve átjáróként való használata (egynél több felhasználó kiszolgálása; hálózat, illetve egynél
több számítógép csatlakoztatása, stb.).

Amennyiben valamely ügyfelünk nem etikus tevékenységet észlel, arról az abuse@vodafone.hu levelező
címre küldött értesítéssel tájékoztathatja Szolgáltatót. A Szolgáltatót fenyegető kár megelőzése és/vagy
a Szolgáltatót ért kár enyhítése, továbbá a Szolgáltató többi előfizetőjének és/vagy hálózatának védelme
érdekében fenntartja magának a jogot arra, hogy vizsgálatot folytasson, a vizsgálat alapján az érintett
ügyfelével szemben eljárjon, továbbá szankcionálás céljából értesítsen bármely más szolgáltatót, ha
annak előfizetője folytatja a nem etikus tevékenységet.
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