TESTNEVELÉSI EGYETEM
JAM RENDSZER
HÁZIREND ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Házirend
A Testnevelési Egyetem JAM felülete örömmel fogad és szívesen közzétesz minden olyan hozzászólást vagy
linket, amely az egyetemhez, közösségi életéhez kapcsolódik. Az egyetem a felhasználói tartalmat és a követők
hozzászólásait folyamatosan ellenőrzi, az oda nem illő, valamint a mások személyét vagy jogait sértő
hozzászólásokat, anyagokat törli.

Felhasználási Feltételek
A JAM rendszer Vezetői hírek, információk csoportja az egyetem hivatalos tájékoztatási csatornája. Az itt
közétett információk, az egyetem minden dolgozójára nézve kötelező érvényűek.
A Hírek-l csoportban megjelenő tartalmak, vélemények nem tekinthetőek az egyetem hivatalos
állásfoglalásának, azokért az egyetem semmilyen felelősséget nem vállal.
A JAM felületen a munkatársak tájékozódhatnak az egyetemmel kapcsolatos újdonságokról, valamint alkalmuk
nyílik arra is, hogy megosszák véleményüket egymással az aktuális posztokról. A közösség által feltöltött
anyagok – vélemények, linkek stb. – nem tükrözik az egyetem hivatalos álláspontját. Az egyetem nem vizsgálja
az oldalon közzétett tartalom hitelességét, azok tartalmáért a közzétevő vállal felelősséget.
A felhasználók a tartalmakat a JAM rendszerbe történő belépés után érhetik el. A Vezetői hírek, információk
csoport tartalmairól azonnali, a Hírek-l csoport tartalmairól napi összesítő e-mail értesítést küld a rendszer
valamennyi munkavállaló egyetemi e-mail címére, mely ezáltal kézbesítettnek tekinthető. Abban az esetben, ha
a felhasználó saját beállításainál megváltoztatja az e-mailek kiküldésének rendszerességét, és ennek okán nem
értesül valamely információról, a felelősség a felhasználót terheli.
Az felület látogatóinak be kell tartaniuk a Testnevelési Egyetem JAM házirend és felhasználási feltételeit, amely
alapján a felhasználók nem oszthatnak meg a felületen olyan tartalmakat, amelyek különösen az alábbi
kategóriák valamelyikébe esnek:








rágalmazó, sértő, másokat lejárató tartalmú, trágár, illetlen, pornográf, félrevezető, jogellenes vagy
jogsértő anyag, illetve információ;
olyan anyag vagy információ, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket
szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;
erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket
tartalmazó anyag vagy információ;
a Testnevelési Egyetemre vonatkozó sértő vagy hátrányos megítélést keltő kijelentéseket tartalmazó
anyag vagy információ;
egészségre ártalmas anyagok használatára bátorító tartalmú anyag vagy információ;
bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást tartalmazó
anyag vagy információ;
jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által
tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi
törvénybe ütköző közléseket tartalmazó anyag vagy információ;










a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését sértő tartalmú anyag vagy
információ;
egyéb jogszabály rendelkezéseibe ütköző, az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a
jóízlést sértő tartalmú anyag vagy információ;
burkolt vagy nyílt reklámot tartalmazó anyag vagy információ;
olyan anyag, amely bárkinek a szerzői, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi jogát sérti, illetve
védett szoftvert vagy más anyagot tartalmaz – kivéve, ha a feltöltő rendelkezik ezekkel a jogokkal vagy
a jogtulajdonos kifejezett beleegyezését adta a felhasználáshoz;
olyan link, amely vírust, sérült fájlt vagy bármilyen olyan szoftvert vagy programot tartalmaz, amely
károsíthatja mások számítógépét;
olyan fájl, amelyből a szerzőre utaló jelzést és/vagy jogi figyelmeztetést törölték;
meghamisított eredetű, illetve plagizálást megvalósító anyagok.

JAM használatra vonatkozó szabályok:
A JAM az egyetem belső kommunikációs rendszere, melynek használata az egyetem oktatóinak és
munkatársainak egyformán szabályozott:
Nem megengedett:
 mások munkájának indokolatlan vagy túlzott mértékű zavarása, akadályozása (kéretlen
üzenetekkel),
 az egyetem bizalmas adatainak illetéktelen kezekbe juttatása,
 egymásról – a másik munkatárs beleegyezése nélkül – bármilyen véleményt vagy tartalmat
publikálni,
 vulgáris tartalmú üzenetek és más munkatársat megalázó viccek közzététele.
A rendszerben történő kommunikáció nem lehet személyes, annak tartalma kizárólag a munkával vagy az
egyetem közösségével kapcsolatos lehet.
Az egyetem munkavállalói nem használhatják a felületet arra, hogy munkatársaikat, feletteseiket vagy
bárkit zaklassanak, megfenyegessenek, rágalmazzanak, becsméreljenek vagy gyűlölködjenek vele
kapcsolatban. A rendszer használata csak olyan feladat elvégzésére irányulhat, mely az egyetem érdekeit
szolgálja.

Adatkezelési nyilatkozat:
Hozzájárulok, hogy a Testnevelési Egyetem a munkaviszonyommal összefüggésben keletkezett bármely
dokumentumban és az SAP JAM belső kommunikációs rendszerben rögzített, a személyes adatok védelméről és
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)
értelmében személyes adatnak minősülő adataimat, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel
összhangban kezelje és tárolja.

A csoport használatához a házirendet és a felhasználási feltételeket megismertem és elfogadom.
A házirend tartalmának módosításáról minden jog fenntartva! Készült: 2016. június 17.

