
Coach & Share Felhasználási feltételek 

Ezen a weboldalon keresztül biztosítunk teret a felhasználói tartalmaknak, így fényképeknek, videóknak 

stb. (a továbbiakban: „Felhasználói tartalom”).  

Felhasználói tartalom feltöltésével Ön elfogadja az alábbiakat:  

1. SZELLEMI TULAJDON  
 
Ön ezennel a L’Oréal S.A.-nak jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, az egész világra 
kiterjedő, valamint az alkalmazandó törvények és nemzetközi szerződések (ideértve bármely későbbi 
kiegészítő vagy módosító rendelkezést is) által a szellemi tulajdonjogok védelmére meghatározott 
törvényes oltalmi időre szóló engedélyt ad az ilyen Felhasználói tartalom (részben vagy egészben 
történő) reprodukálására, megjelenítésére, felhasználására, másolására, módosítására, adaptálására, 
szerkesztésére, terjesztésére, lefordítására, abból származékos művek létrehozására, annak más 
művekbe való beépítésére és forgalmazására. 
 

Ön felhatalmazza a L’Oréal S.A.-t, hogy a felhasználói nevét, valódi nevét, arcképét, képmását vagy 
az Ön azonosítására szolgáló egyéb információkat az Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalom 
használata kapcsán felhasználja. A személyiségi jogok felhasználására irányuló jogot Ön a fenti 
rendelkezésben ismertetett médiumok tekintetében öt (5) éves időtartamra adja meg.  

A L’Oréal S.A. a Felhasználói tartalmat törvényes és/vagy szabályozói célokból, Ön felé fennálló 
bárminemű kötelezettség nélkül, az általa megfelelőnek tartott bármely módon (az eredeti 
mondanivalójának megőrzésével) felhasználhatja, megjelenítheti, reprodukálhatja, terjesztheti, 
átadhatja, más tartalmakkal egyesítheti, megváltoztathatja és/vagy szerkesztheti.  

Az említett felhasználás mindennemű vállalaton belüli és kívüli, társasági vagy pénzügyi 
kommunikációs célra, a L’ORÉAL Csoport vagy társult vállalatai, termékei és/vagy márkái 
reklámozásának céljára, bármilyen ügyfélkapcsolati, történeti vagy archiválási célra vonatkozóan 
engedélyezett, különös tekintettel az alábbi médiumokra: 

 bármilyen formátumban, korlátlan mennyiségben történő posztolás, 

 az írott sajtó, a publikációk számának korlátozása nélkül, 

 közzététel a szakmai sajtóban, a publikációk számának és/vagy mennyiségének korlátozása 
nélkül, különösen vállalati kommunikáció céljára történő közzététel, ideértve az értékesítési 
személyzetet és a forgalmazási hálózatot (nagykereskedők, kiskereskedők, ügynökök stb.), 
rendezvényekre, kongresszusokra, kereskedelmi bemutatókra, standokra készülő 
kiadványokat; üzleti partnerekkel folytatott kommunikációt; 

 elektronikus, informatikai, digitális, multimédiás, internetes és intranetes közzététel bármely 
weboldalon keresztül (bármilyen legyen a weboldal és/vagy a médium, beleértve az olyan 
közösségi hálózatokat is, mint a Facebook, Twitter, YouTube vagy Dailymotion), a közzétételek 
és sugárzások számának korlátozása nélkül,  

 bármely reklámhordozón keresztül (ideértve a kiskereskedelmi üzletekben vagy a L’ORÉAL 
Csoport márkatermékein való reklámozást is (a továbbiakban: a „Médiumok”). 

 
Ön megerősíti és egyetért azzal, hogy: (i) Ön a Felhasználói tartalomhoz kapcsolódó valamennyi jog 
tulajdonosa és/vagy Ön rendelkezik a Felhasználói tartalomhoz fűződő mindennemű szellemi 
tulajdonjog vagy személyiségi jog jogosultja(i)nak engedélyével a jelen dokumentumban foglalt jogok 
megadására; (ii) Ön vagy a Felhasználói tartalomban megjelenő bármely más személy 18 évesnél nem 
fiatalabb; az Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalom L’Oréal általi felhasználása nem képez 
törvényszegést és nem sérti harmadik felek jogait. A L’Oréal S.A.-nak jogában áll az Ön 
személyazonosságát bármely olyan személynek felfedni, aki azt állítja, hogy a Felhasználói tartalom 
sérti a jogait. 

Ha az Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalom termékeink vagy szolgáltatásaink véleményezését 
vagy ajándékként való kipróbálását tartalmazza, Ön fentieken túl beleegyezik abba, hogy a L’Oréal 
termékeinek használata alapján kialakított valós és pontos véleményét közli, valamint, hogy 



nyilvánosságra hozza azt a tényt, hogy az Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalomért cserébe 
ingyenes termékmintát vagy egyéb ösztönzőt kapott. 

Tájékoztatjuk, hogy az említett közösségi hálózatok harmadik felek tulajdonában álló platformok, és 
ennek megfelelően, az említett közösségi hálózatokon a Felhasználói tartalom közzétételére és 
felhasználására az említett harmadik felek által meghatározott felhasználási feltételek az irányadók. 
Ezért nem tartozunk felelősséggel abban az esetben, ha a tartalmat Mi, vagy bármely harmadik fél a 
közösségi hálózatok által meghatározott felhasználási feltételek szerint használja fel, ideértve 
korlátozás nélkül az engedélyezett jogok hatókörére és időtartamára, valamint Tartalom eltávolítására 
vonatkozó felhasználási feltételeket is.  Ön a felelős bármely harmadik fél olyan követelése kapcsán, 
amely a Tartalomnak a közösségi hálózatok által meghatározott feltételek szerinti felhasználására 
vonatkozik.  

Emlékeztetjük továbbá arra, hogy bármely Tartalomra hivatkozhatnak keresőmotorok, és ennélfogva a 
Weboldal közönségén kívüli közönség is hozzáférhet. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 
Felhasználói tartalom harmadik felek weboldalain „víruskommunikáció” (szóbeszéden alapuló 
kommunikáció) tárgyát képezheti és a L’Oréal S.A. e tekintetben nem tartozik felelősséggel semmilyen 
követelés vagy jogi eljárás kapcsán. 

Ez a felhatalmazás lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön által szolgáltatott Tartalmat az eredetileg 
rögzítettek szerint adaptáljuk, és/vagy a Felhasználói tartalomhoz általunk hasznosnak tartott 
magyarázatot fűzzünk, feltéve, hogy e változtatások nem módosítják az Ön képmását vagy szavait. 
 
A Felhasználói tartalom felhasználása során továbbá közölhetünk név nélkül olyan információkat, mint 
a város, vagy az ország, ahol lakik, az életkorát, és/vagy, ha ehhez kifejezetten hozzájárult, olyan 
információkat is, amelyek alkalmasak az Ön azonosítására, pl. az utónevét vagy e-mail címét. 

Ön elfogadja, hogy a L’Oréal S.A. nem fizet Önnek az Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalom 
felhasználásáért, és/vagy az ahhoz kapcsolódó semmilyen szellemi tulajdonjogért.  

Az Ön által ezen a Weboldalon közzétett bármely Felhasználói tartalmat Ön választja ki, saját 

kizárólagos felelőssége mellett.  Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy a Felhasználói tartalom 

nem lehet ellentétes az alkalmazandó jogszabályokkal vagy az elfogadott erkölcsi normákkal és az e 

dokumentumban kifejezett alapelvekkel.  E tekintetben fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy 

bármikor eltávolítsunk bármely, a jelen Felhasználási Feltételeknek – ideértve a Magatartási Kódexet 

is – meg nem felelő Felhasználói tartalmat.  

 
Ezen felül, ha valamely más felhasználó által létrehozott Felhasználói tartalomhoz létesít hozzáférést, 
Önnel szemben elvárás, hogy tiszteletben tartsa az említett felhasználó jogait. Ön különösen nem 
reprodukálhatja vagy terjesztheti az adott Tartalmat az érintett felhasználó előzetes hozzájárulása 
nélkül, más médiumon keresztül közzétéve azt. 

Ha meggondolja magát az Ön által létrehozott Felhasználói tartalom megosztásával kapcsolatban, 
visszavonási szándékát kérjük, jelezze nekünk úgy, hogy kapcsolatba lép velünk az 
adatvedelem@loreal.com email címen, vagy használja a weboldalon rendelkezésre álló 
kapcsolatfelvételi („Contact us”) űrlapot.  

A L’Oréal S.A. időről időre frissítheti e Feltételeket és Kondíciókat: kérjük, tanulmányozza át azokat 
minden esetben, mielőtt tartalmat posztol a weboldalon. 

2. MAGATARTÁSI KÓDEX  
 
Támogatjuk a toleranciát és mások tiszteletben tartását. 
 
Ezért a Weboldal használatával beleegyezik, hogy: 
 

 nem tesz közzé és nem szolgáltat senki számára olyan „érzékenynek” minősíthető adatokat, 
mint: 

mailto:adatvedelem@loreal.com


 
- faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai 

meggyőződésre utaló személyes adatok; 
- szakszervezeti tagságra utaló adatok; 
- genetikai adatok, kizárólag valamely személy azonosítása céljából feldolgozott 

biometrikus adatok;  
- egészségi állapotra vonatkozó adatok;  
- valamely személy szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó adatok; 

 

 nem továbbít rasszista, erőszakos, idegengyűlölő, rosszindulatú, durva, obszcén vagy 

jogellenes tartalmú megjegyzéseket; 
 

 nem terjeszt semmilyen tartalmat, amely káros, becsületsértő, illetéktelen, rosszindulatú lehet, 
vagy a magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogokat sért, erőszakra, faji vagy etnikai 
gyűlöletre buzdít vagy közerkölcsöt sértő súlyos vétségnek, vagy bizonyos bűncselekmények 
és szabálysértések elkövetésére való felbujtásnak minősül; 
 

 nem használja a Weboldalt politikai, propaganda vagy hittérítő célokra; 

 

 nem tesz közzé semmilyen tartalmat, amely a Weboldalon megjelenített márká(k)kal 
versenyző terméket és/vagy szolgáltatást reklámoz, vagy eladását ösztönzi; 
 

 nem téríti el a Weboldalt eredeti rendeltetésétől, beleértve azt is, hogy a Weboldalt nem 
használja társkereső szolgáltatás nyújtására; 
 

 nem terjeszt olyan információkat, amelyek közvetlenül vagy közvetve lehetővé tehetik egy 
személy, név szerinti és személyre szóló azonosítását az adott személy kifejezett előzetes 
hozzájárulása nélkül, így ilyen információ lehet az adott személy vezetékneve, postai címe, e-
mail címe, telefonszáma; 
 

 nem terjeszt olyan fajta információt vagy tartalmat, amely megzavarhatja a fiatalkorúakat; 

 

 nem félemlít meg és nem zaklat másokat; 
 

 nem folytat jogellenes tevékenységeket, beleértve olyan tevékenységeket is, amelyek sérthetik 
bárkinek bármely szoftverhez, védjegyhez, fényképhez, képmáshoz, szöveghez, videóhoz, stb. 
fűződő jogait; 
 

 nem terjeszt kiskorúak képmását ábrázoló tartalmat (ideértve a fényképeket és videókat is). 
 

A Weboldalon történő posztolással Ön kijelenti és szavatolja, hogy: 

 nem teszi felelőssé a L’Oréal S.A.-t vagy a L’Oréal S.A. nevében eljáró bármely személyt az 
Ön által szolgáltatott Felhasználói tartalom felhasználásával kapcsolatos semmilyen 
követelésért vagy igényért; 

 posztja megfelel a jelen megállapodásban előírt feltételeknek, valamint a Weboldal 
Felhasználási Feltételeinek; 

 Ön a poszt szerzője, és nem lopja el egy másik személy személyazonosságát, továbbá nem 
használ hamis e-mail címet vagy más módon nem ad meg félrevezető adatokat az Ön által 
szolgáltatott visszajelzés eredetével kapcsolatban; 

 posztja Öntől származó eredeti munka, és nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogait; 

 az Ön által posztolt minden tartalom a valóságnak megfelel és pontos. 

Fentieken túl Ön elfogadja és szavatolja, hogy nem nyújt be semmilyen olyan Felhasználói tartalmat: 



 amely a L’Oréal S.A. versenytársairól vagy azok termékeiről (nevezetesen higiéniai és 
szépségápolási termékeket előállító más gyártókról és/vagy forgalmazókról és/vagy 
kiskereskedőkről) szóló információt tartalmaz (beleértve az árképzési információkat is); 

 amelyért Ön bármilyen ellentételezést vagy pénzbeli előnyt kap bármely harmadik féltől, vagy 
amely reklámozásként vagy vásárlásra való felhívásként értelmezhető (amibe beletartozik 
bármely olyan tartalom is, amely üzleti lehetőséget von el a L’Oréal S.A.-tól); 

 amely olyan információt tartalmaz, amelyben hivatkozás szerepel más weboldalakra, URL 
címekre, e-mail címekre, kapcsolattartási információkra vagy telefonszámokra; 

 amely bármely tényleges vírust vagy egyéb, a számítógépes programokat vagy fájlokat 
károsító, vagy működésüket potenciálisan megszakító számítógépes vírusok vagy programok 
és fájlok létrehozására vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz. 

FENNTARTJUK MAGUNKNAK A JOGOT ARRA, HOGY KORLÁTOZZUK VAGY FELFÜGGESSZÜK 
BÁRMELY OLYAN FELHASZNÁLÓ HOZZÁFÉRÉSÉT, AKI MEGSZEGI A JELEN FELHASZNÁLÁSI 
FELTÉTELEKET, VALAMINT MEGTAGADJUK BÁRMELY MEGJEGYZÉS POSZTOLÁSÁT, 
MEGVÁLTOZTASSUK, SZERKESSZÜK VAGY TÖRÖLJÜK AZT, HA SAJÁT MÉRLEGELÉSI 
JOGKÖRÜNKBEN ÚGY ÍTÉLJÜK MEG, HOGY AZ MEGSÉRTI A JELEN FELHASZNÁLÁSI 
FELTÉTELEKET.  

Fenntartjuk magunknak a jogot továbbá arra, hogy ne tegyünk közzé: 

 duplikált tartalmat; 

 üres visszajelzéseket; 

 bármilyen érthetetlen tartalmat (így például olyan tartalmat, amely véletlenszerűen kiválasztott 
karaktereket és jelentést nem hordozó szókapcsolatokat tartalmaz). 

Nem tudjuk garantálni, hogy Ön szerkeszteni vagy törölni tudja majd az Ön által beküldött bármely 

Felhasználói tartalmat. A közzétételt megelőzően minden posztot felülvizsgálunk annak biztosítása 

érdekében, hogy az megfeleljen a jelen Felhasználási Feltételeknek. 

 

Ha tudomást szerez bármely olyan Felhasználói tartalomról, amely emberiesség elleni bűncselekményt 

támogat, faji gyűlöletet és/vagy erőszakot kelt, vagy gyermekpornográfiára vonatkozik, köteles azonnal 

értesíteni Minket a következő e-mail címen adatvedelem@loreal.com, vagy levélben az alábbi címen: 

l’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.; részletezve az időpontot, 

amikor az említett tartalom a tudomására jutott, az Ön személyazonosságát, az URL címet, a vitatott 

tartalom leírását és szerzőjének felhasználói azonosítóját. 

 

Ha úgy véli, hogy bármely Felhasználói tartalom megszegi a fent felsorolt alapelveket, az Ön vagy 

bármely harmadik fél jogait (pl. a magánélethez fűződő jog bármely megsértése, megszegése) 

értesítést küldhet nekünk a következő e-mail címre adatvedelem@loreal.com, vagy levélben az alábbi 

címen: l’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. e-mailjében/levelében 

adja meg az időpontot, amikor az említett tartalom a tudomására jutott, az Ön személyazonosságát, az 

URL címet, a vitatott tartalom leírását és szerzőjének felhasználói azonosítóját.  

 

A digitális gazdaságba vetett bizalom megteremtéséről szóló 2004. június 21-i 2004-575. számú 

törvény (Loi pour la confiance dans l'économie numérique) 6-I-5. cikkének rendelkezései értelmében 

az említett értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 az értesítés kelte; 

 ha a küldő magánszemély: a vezetéknevet, utónev(ek)et, foglalkozást, címet, 
állampolgárságot, a születési helyet és időt;  

 a címzett nevét és címét, vagy ha az jogi személy, a vállalati nevét és bejegyzett székhelyét; 

 a bejelentett tények leírását és pontos helyét (pl. a bejelentett tartalomhoz vezető URL 
hivatkozást;  

 a tartalom eltávolításának indokait, megjelölve a jogszabályi rendelkezéseket és a tényekre 
vonatkozó minősítést (indokolást); 

 a bejelentett információ vagy tevékenységek szerzőjének vagy közzétevőjének küldött 
levelezés másolata, amelyben felkérik őt a közzététel megszakítására, az információ 



eltávolítására vagy megváltoztatására, vagy annak igazolása, hogy a szerző vagy közzétevő 
nem volt elérhető. 

 

A nem teljes körű értesítések nem mérlegelhetők. FIGYELMEZTETÉS: Aki bármely tartalmat vagy 

tevékenységet valótlan vagy pontatlan információk megadásával jogellenes tartalomként vagy 

tevékenységként jelent be annak érdekében, hogy elérje annak eltávolítását vagy terjesztésének 

leállítását, egy évig terjedő börtönbüntetéssel és 15.000 euró pénzbírsággal sújtandó. 

A törvény által megengedett mértékben a jelen Felhasználási Feltételekre Franciaország törvényei az 
irányadók és az abból származó bármely jogvita rendezésére Párizs (Franciaország) hatáskörrel 
rendelkező bíróságai rendelkeznek illetékességgel. 

 


