Moderálási Szabályzat a CivilVerőce csoport Levelezőlista használatához
Utolsó frissítés: 2017.01.21.
A CivilVerőce informális csoport (továbbiakban: C
 V) szervezői levelezését jelenleg a
civilveroce@googlegroups.com levelezőlistán (továbbiakban: L
 evelezőlista) folytatja.
A Levelezőlistához történő csatlakozás egyben az alábbi szabályok tudomásul vételét és
kötelező érvényű elfogadását is jelenti.

Általános Listahasználati Szabályok
1. A Levelezőlista használata során az általános, adatkezelési és etikai szabályok
betartását a CV technikai illetékesei (moderátorai) felügyelik. A jelenlegi moderátorok:
a. Réczi Gábor
b. Vásárhelyi Gábor
c. Zölei Anikó
2. A levelezőlistára küldött hozzászólások soha nem tekinthetők a CV hivatalos
állásfoglalásának, véleményének, nyilatkozatának, azokért semmilyen formában
felelősséget nem vállal.
3. A Levelezőlistán megjelent írások, hozzászólások tartalmáért kizárólag az felel, aki azt a
Levelezőlistán közzéteszi.
4. A Levelező lista tagja vállalja, hogy a Levelezőlistával szemben semmiféle kártérítést
nem követelhet.
5. A Levelezőlista mindenkor hatályos Moderálási Szabályzata a CV honlapján
közzétételre kerül (h
 ttp://civilveroce.hu/kapcsolat/levelezolista-moderalasi-szabalyzat/)

Adatkezelési Szabályok
1. Új tag úgy csatlakozhat a csoporthoz, ha legalább három csoporttalálkozón részt vesz,
vagy a meglévő tagok közül legalább ketten ajánlják felvételét.
2. A Levelezőlistára történő regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges: név,
telefonszám, lakcím, email elérhetőség, foglalkozás, tervezett önkéntes tevékenységek
köre, szakmai jártasság. Az adatok megadása az átláthatóság és egymás megismerése
érdekében a listához való csatlakozás előfeltétele.
3. Előnyben részesítjük a teljesen nyilvános adatkezelést (adatok nyilvános honlapra
kerülése), de kérhető a korlátozott adatkezelés, melynek során a megadott adatokat

csak a listatagok láthatják.
4. A tagság és ezzel az adatok törlése bármikor kérhető, az adatkezelés időtartama a
tagság időtartamával esik egybe. Minden tagnak, mint természetes személynek jogában
áll ismernie, illetve szükség esetén módosítania a CV által róla nyilvántartott adatokat.
5. Leiratkozás bármikor lehetséges az üzemeltetők számára e-mailban írt levél alapján.

Etikai Szabályzat
1. A lista elsőrendű célja a CV hatékony döntéshozatalának előkészítése és a közös
munka szervezése, nem kiváltva, hanem kiegészítve a személyes találkozókat. A
fontosabb döntéseket, eseményeket, folyamatokat a honlapon, a FB-oldalon és a
VerőceiÖtletek listán is közzétesszük.
2. A listatagság aktív részvételt feltételez a futó folyamatokban. A listatagok kérhetik
ideiglenes “passzív” státuszukat. Passzív státuszban nem alapértelmezés a
döntésekben való részvétel.
3. Döntési helyzetekben aki az adott döntéshez megadott határidőre nem reagál,
tudomásul veszi, hogy a döntés nélküle születik meg.
4. Aki “passzív” státuszát nem kérve három hónapon át nem aktív (csoporttalálkozókra
nem jön el, levelekre nem válaszol), azt a moderátorok megkereshetik a listáról való
leiratkozással kapcsolatban, illetve további passzivitás esetén törölhetik is a listáról.
5. Egyéni problémákkal ne a listát terheljük (az ilyenek mehetnek az info@civilveroce.hu
emailcímre vagy a szociális média felületekre, ahol összegyűjtjük, rendszerezzük,
befésüljük őket)
6. Egy-egy levelezési szálban kizárólag a tárgyban (subject) feltüntetett témával
foglalkozunk. Aki új témat szeretne, nyisson új tárgyú levelet. Törekedjünk a konstruktív
hozzászólásokra. Ne "árasszuk el" a csoport üzenőfalát személyes vagy nem odaillő
üzenetekkel.
7. Konstruktív kritikai megfogalmazásokat szívesen fogadunk! Ugyanakkor a sértő, uszító,
provokatív, gyűlöletkeltő témájú/stílusú, személyeskedő, továbbá vallási és etnikai
kérdésekben, valamint összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban megírt posztokat a
szerző értesítése nélkül törölhetjük. Akinek 10 levelét törölni kell, kizárásra kerül a
listáról.
8. Üzleti - kivéve saját kézműves termék, termény, szolgáltatás - és MLM hirdetés
megosztása rögtön első alkalommal kizárást vonhat maga után.

