Route4U Önkéntes Program
részvételi szabályzat
Résztvevő személyek
A programban részt vehet minden nagykorú természetes személy. A programban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott
feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A programban való részvétel
A program a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A programban részt vesz mindenki,
aki letölti és használja a Route4U mobil telefonos applikációját, azon belül Facebook-kal regisztrál és akadálymentességi
adatokat tölt fel a Route4U rendszerébe.
A résztvevők vállalják, hogy akadálymentességi adatszolgáltatásuk során a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel járnak
el. Téves vagy rosszindulatú akadálymentességi adatszolgáltatás esetén illetve a részvételi szabályzat bármilyen módon történő
megszegése esetén a programban való részvétel lehetőségét a Route4U bármely résztvevőtől megvonhatja.
A program visszavonásig tart.
Az ajándékok átvételének feltételei
A résztvevők a Route4U önkénteseknek szóló weboldalán, Facebook belépést követően naprakész és személyre szabott
tájékoztatást kapnak arról, hogy a partner felajánlások kapcsán milyen ajándékokra jogosultak. Új jogosultsági szint elérésekor a
Route4U tájékoztató emailt is küldhet a résztvevőknek. Az ajándékok átvételének módja és helye ajándékonként változó, ezzel
kapcsolatos tájékoztatás szintén a Route4U weboldalain érhető el. Postai kiküldés esetén a Route4U nem vállal felelősséget a
résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A résztvevők vállalják, hogy
az ajándékok átvételekor az átadó személynek jogosultságukat mobiltelefonjukon igazolják valamint az átvétel
mobiltelefonjukon történő online regisztrálásához hozzájárulnak.
A Szervező jogai
Mind a Route4U, mind a programban résztvevő minden partnere kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
programban való részvétel során, esetleges hibákból, hiányosságokból, hibás működésből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a program időtartama alatt a Route4U
honlapja vagy mobiltelefonos applikációja időszakosan nem érhető el.
Route4U fenntartja magának a jogot, hogy a program feltételeit a résztvevők tájékoztatása nélkül bármikor megváltoztassa, a
programot megszűntesse, valamint, hogy bármelyik résztvevőt saját döntése alapján a programból indoklás nélkül kizárja.
A Route4U honlapjain szereplő termék/ajándék fotók csak illusztrációs célokat szolgálnak, a tényleges termékek/ajándékok a
valóságban eltérőek lehetnek.
A Route4U honlapjain szereplő termékek/ajándékok csak a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A Route4U fenntartja magának a
jogot, hogy a felajánlott termékek/ajándékok listáját bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa vagy törölje.
A résztvevők által a Route4U rendszerébe feltöltött minden adat a Route4U kizárólagos tulajdonát képezi, azok felett szabadon
rendelkezhet.
Adatkezelés
Azáltal, hogy a résztvevő a programban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím)
a Route4U adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Route4U minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül önkéntes
programja végrehajtása során felhasználhassa – mindaddig, amíg a résztvevő ezt írásban meg nem tiltja. Az adatszolgáltatás
önkéntes. Részletes adatkezelési szabályzat: https://route4u.org/privacypolicy.pdf
Információkérés
A programmal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@route4u.org

