A weboldal tagsági és regisztrációs szabályzata.

Mint olvashattátok is, ez a weboldal Az Alfa Romeo Club Magyarország (ARCM) hivatalos weboldala, ebből kifolyólag
mi szerkesztők elsősorban arra fókuszálunk, hogy a Club tagságát a lehető legjobb és legszínvonalasabb módon
kiszolgáljuk.
Ezt természetesen nem jelenti azt hogy más Alfa Romeo rajongót ne várnánk sok szeretettel a regisztrálók és a tagok
közt, sőt őket is sok szeretettel várjuk, viszont azt kérjük fogadjátok el, hogy a regisztrálás önmagában nem jelent
jogot és lehetőséget minden fórumpont és opció automatikus használatához.
A legtöbb menü és alkalmazás valamennyi regisztráló rendelkezésére áll, viszont vannak bizonyos privilégiumok,
amiket csak bizonyos feltételek teljesülése estén élvezhetnek a weboldal látogatói. Ezáltal is szeretnénk motiválni a
látogatókat és regisztrálókat a klubba való belépésre, illetve Alfa Romeo vásárlására.
A tisztánlátás kedvéért, nem pártoljuk az anonimitást, mindenki bátran vállalja fel önmagát, hozzászólásait,
megjegyzéseit, cikkeit. A személyes adatokat persze lehet csak a klubtagok és szerkesztőség / adminisztrátorok
számára láthatóvá tenni, viszont külső, nem regisztrált tag számára a személyes adatok természetesen nem láthatók,
titkosak.
A regisztrációhoz mindenképpen szükséges egy élő és használatban levő e‐mail cím, ami nem átirányításos, hanem
direktben elérhető. Erre több ok miatt van szükség:
‐ A regisztráció megerősítése végett erre a címre fogtok kapni egy e‐mailt, amelyben vissza kell igazolni a
regisztrációtokat.
‐ Erre a címre fogjátok kapni az ARCM életéről, rendezvényeiről és eseményeiről szóló információkat.
‐ Erről az e‐mailcímről tudtok majd levelezni az adminisztrátorokkal és a klub vezetőivel. (A spam‐ok elkerülése
végett a rendszer a nem regisztrált e‐mail címről jövő üzeneteket visszadobja)
Tudnotok kell, mivel az Alfa Romeo Club Magyarország az Alfa Romeo hivatalos honi klubja. Az oldalon található Alfa
Romeo logók, feliratok, címerek és egyéb oltalom alá eső termékek használatára a megjelentetett formában az
ARCM‐nek engedélye van, annak továbbadására, felhasználásának más fél felé való engedélyezésére viszont nincs
jogosultsága.Kérünk mindenkit hogy bármiféle az oldalról való idézetet, hivatkozást, vagy tartalom továbbítását,
másolását ennek tudatában, és büntetőjogi felelőssége tudatában tegye.
A regisztrációhoz szükséges ráklikkeléssel elfogadni („beixelni”) a felhasználási szabályzatot, amelyben minden a
weboldal felhasználását és látogatását érintő tudnivaló benne foglaltatik.
Hozzászólásokat vagy cikkeket, írásokat, beszámolókat bármely regisztrált tag beküldhet. A fórumba ez azonnal és
direktben teheti meg, az egyéb írásokat a szerkesztőknek kell beküldeni, akik ezt ellenőrzik, és felrakják az oldalra.
Sok szeretettel várunk bármilyen olyan megnyilvánulást, írást vagy kommentet, amely részben vagy egészben érinti
az Alfa Romeo, a Club vagy Fiat konszern életét és mindennapjait.
Az írásokat csak és kizárólag a szerző feltűntetésével tesszük meg. Anonim írásokat nem publikálunk.
A regisztráció menete:
‐ A jelentkező kitölti a jelentkezési oldalon az adatokat, a megfelelő kocka kijelölésével elfogadja a felhasználási
szabályzatot, és a „regisztrálok” gomb megnyomásával beküldi a regisztrációs kérelmet.
‐ A rendszer automatikusan küldd egy e‐mailt a megadott címre, amelyben a jelentkezőnek meg kell erősíteni a
regisztrációs szándékot.

‐

Az adminisztrátorok fogadják a visszaigazolást, és az aktuális státusz alapján besorolják a jelentkezőt. Teljes jogú
tagságot csak az kaphat, aki valós és élő ARCM tagsági viszonnyal rendelkezik. Ezt az elnökség a taglista alapján
ellenőrzi.

A regisztrációs szintekhez eléréséhez szükségesek:
1; Alfa Romeo Club tag: Bárki aki az Alfa Romeo Club Magyarország élő tagsági viszonnyal rendelkező tagja.
2; Alfa Romeo Tulajdonos: Bárki aki nem tagja az ARCM‐nak, de van Alfája. Autócsere esetén 3 hónap a türelmi idő,
ha valakinek ennél tovább nincs Alfája, azt ideiglenesen egy szinttel visszaléptetjük.
3; Alfa Romeo Rajongó: Bárki aki nem tagja az ARCM‐nak, nincs Alfája (még / már / éppen) de van Olasz autója és
elkötelezettséget érez a márka illetve az Olasz autók iránt.
Tagsági szintek:
1; Alfa Romeo Club teljes jogú tagja:
‐ Minden menüpontot és fórumpontot láthat.
‐ Látja az Alfa Romeo Club belső információit és a klubtagok belső fórumát.
‐ Bárhova írhat hozzászólást ,korlátlan börze‐hirdetést adhat fel.
‐ Láthatja a regisztrált tagok személyes adatait.
‐ A későbbiekben majd aktivitástól és clubos tevékenységtől függően igény szerint kaphat egy
tagnév@alfaromeoclub.hu e‐mail postafiókot. (Teljes körű e‐mail szolgáltatással, mint pl a xy@gmail.com vagy
az xy@freemail.hu …stb)
2; Alfa Romeo Tulajdonos:
‐ Az Alfa Romeo Club belső információit és a klubtagok belső fórumát kivéve minden menüpontot és fórum‐
topicot láthat.
‐ Bárhova írhat hozzászólást, és két db börze‐hirdetést adhat fel (amit természetesen cserélgethet).
‐ Láthatja azon regisztrált tagok személyes adatait, akik ezt publikussá tették.
3; Alfa Romeo Rajongó:
‐ Az Alfa Romeo Club belső információit és a klubtagok belső fórumát kivéve minden menüpontot és fórum‐
topicot láthat.
‐ Bárhova írhat hozzászólást, és egy db börze‐hirdetést adhat fel (amit természetesen cserélgethet).
‐ Csak azon regisztrált tagok személyes adatait, akik „Rajongó” státuszúak és az adataikat publikussá tették.

Regisztráció nélkül csak az oldal bizonyos tartalmai olvashatók, írási vagy hozzászólási jogosultság nélkül. A nem
regisztráltak semmilyen személyi adatot nem láthatnak. A személyes adatokat természetesen az előírt titoktartási
szabályzatok figyelembevételével kezeljük, azt harmadik fél részére különösebb indok nélkül nem adjuk ki. Itt
szeretnénk megjegyezni, ha és amennyiben valamelyik tagról kiderül , hogy nem valós adatokat adott meg, (pl nincs
Alfája vagy Olasz autója és mégis ezt állította magáról…stb) vagy a weboldal felhasználási szabályzatát megszegi, azt
minden különösebb indokolás nélkül kizárjuk.
Itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a weboldal használatakor és a hozzászólásokban a következő témákat, írásokat,
gondolatokat kérjük teljes mértékben mellőzni:
‐ Politika
‐ Erotikus tartalmak
‐ Vallás
‐ Bármilyen nemre, vallásra, hovatartozásra.…stb. vagy egyéb becsület és a jó hírnévhez való jog megsértésére
alkalmas tartalmak.
Mindenki a saját felelősségére használja a weboldalt.
Silent Systems Kft / Minden jog fenntartva.

