FELTÉTELEK
Kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a következő feltételeket, mielőtt részt vennél a Sony
Mobile Communications Inc. által megszervezett „#TravelByXperia

kampányban”

(„Kampány”). A Kampányban való részvételed a jelen feltételek elfogadásának minősül.
A Kampányt semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy kezeli az Instagram, és
nem is társítható hozzá. A Kampány minden résztvevője ezennel minden felelősség alól
teljes mértékben mentesíti az Instagramot.
1. A Kampány minden magánszemély számára nyitva áll, aki rendelkezik Instagramfiókkal, és a nevezés időpontjában betöltötte a saját országában vagy régiójában
érvényes nagykorúsági korhatárt. Azok a magánszemélyek, akik a nevezés
időpontjában nem töltötték be a nagykorúsági korhatárt, nem vehetnek részt a
Kampányban szülőjük vagy gondviselőjük hozzájárulása nélkül.
2.
A Kampányban való részvételhez a következő lépéseket kell
elvégezned:
•

1. lépés: kövesd be a @SonyXperia Instagram-fiókot, és

•

2. lépés: tölts fel az Instagram-fiókodba az Xperia készülékeddel
általad készített fotó(ka)t, és használd a következő hashtageket:
✓ #TravelByXperia
✓ Az ország vagy régió neve, pl. #Hungary
✓ Az Xperia készüléked neve, pl. #Xperia5II (Bármilyen Xperia
okostelefon lehet.)

3. A fotó(ka)t Xperia okostelefonnal kell elkészíteni. Az Instagram-fiókodat
nyilvánosra kell állítani, ha részt szeretnél venni a Kampányban.
4. A résztvevők számára tilos bármilyen gyalázkodó, rágalmazó, obszcén, pornográf, közönséges,
fenyegető vagy törvénytelen tartalmat megjelölni, vagy azzal nevezni (mind a fotó(k), mind
pedig a kapcsolódó hozzászólások/címkék esetében), illetve olyan egyéb tartalmak közzététele is
tiltott, amelyek bűncselekménynek minősülnek vagy bűncselekmény elkövetésére buzdítanak,
amelyek vonatkozásában polgári jogi felelősség merül fel, illetve amelyek más módon sértik a
törvényeket vagy az Instagram feltételeit.

5. A fotó(ka)t a Kampány koncepciójának, valamint a jelen feltételeknek
megfelelően, a saját belátásunk szerint választjuk ki a nevezett fotók közül, majd
megosztjuk a Sony csoport weboldalain és a közösségi médiumokban kezelt
fiókjaiban (együttesen „a saját Médiafelületeinken”). A kiválasztási folyamat után
az Instagram Direct funkcióján keresztül felvesszük veled a kapcsolatot a
@SonyXperia Instagram-fiókból,

hogy ellenőrizzük a fotó(k) részleteit. Ezennel tudomásul veszed, hogy a fotó(k)
kiválasztásáért cserébe nem fizetünk neked, és nem adunk ajándékot vagy egyéb
természetbeni értéket (pl. készüléket).
6. A fotó(k)nak a Kampányba történő beküldésével a résztvevő garantálja, hogy:
1)

a fotó(k) teljes mértékben megfelel(nek) a jelen feltételeknek, valamint az
Instagram feltételeinek;

2) a fotó(k) eredeti(ek), és a résztvevő készített az(oka)t egy Xperia
okostelefonnal;
3) a résztvevő rendelkezik minden joggal (beleértve a szerzői jogot is), hogy
engedélyt adjon nekünk a fotó(k) használatára a jelen feltételeknek
megfelelően;
4) a fotó(k) nem sérti(k) harmadik fél jogait (ideértve a nyilvánossághoz, vagy
magánélethez való jogot, illetve magánszemélyek egyéb, ezekkel
egyenértékű jogait);
5)

engedélyt kapott a fotó(ko)n szereplő minden személytől (beleértve a szülők
vagy gondviselők engedélyét is, ha a fotó(ko)n gyermek vagy annak
személyes adatai láthatók) a személy képmása és bármilyen egyéb személyes
adata használatára; és

6) megszerezte a megfelelő licencet, engedélyt és/vagy jóváhagyást a megfelelő
tulajdonosoktól a fotó(ko)n található bármilyen zene, kép, videó, hang, fotó,
szöveg vagy más anyag vonatkozásában. A résztvevő tudomásul veszi, hogy
tilos harmadik felektől származó fotó(ka)t beküldeni (így például mások
weboldaláról vagy blogjából), és az ilyen fotó(k) engedély nélkül történő
használata a szerzői jog megsértésének minősülhet.
7. A velünk megosztott pályaművek kizárhatók a Médiafelületeinkről, ha arra az
észszerű következtetésre jutunk, hogy megszegték a jelen feltételeket, illetve
megsértették a közrendet vagy az erkölcsöt.
8. A résztvevő visszavonhatatlan, nem kizárólagos, ingyenes engedélyt biztosít
számunkra, hogy a Médiafelületeinken lemásoljuk, módosítsuk, szerkesszük,
adaptáljuk, közzétegyük, reprodukáljuk, megjelenítsük, terjesszük vagy más
módon felhasználjuk a fotót(ka)t (beleértve azt is, hogy a Sony-csoport más
vállalataink megadjuk erre az engedélyt). A résztvevő elsősorban elfogadja és
tudomásul veszi, hogy a fotók közzétehetők a Médiafelületeinken, és a kiválasztott
fotókat szerkeszthetjük vagy módosíthatjuk (pl. körülvágással, illetve
kép, zene vagy hangeffektek hozzáadásával). A fotó(k) minden más jellegű
felhasználása a résztvevővel történő megállapodás alapján lehetséges. A résztvevő
szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szakaszban leírt engedély megadásához

szükséges jogokkal. A résztvevő vállalja, hogy lemond a fotó(k) használatával
kapcsolatos minden erkölcsi jogról.
9. Nem vállalunk felelősséget a fotó(k) közzétételének felhasználásáért, és a
résztvevőnek a saját költségén kell rendeznie az azokkal kapcsolatos esetleges
vitákat harmadik felekkel. A résztvevő vállalja, hogy kártalanít bennünket, a Sonycsoport vállalatait, igazgatóit, alkalmazottait és képviselőit minden olyan
követeléssel, kárral, veszteséggel, költséggel vagy kiadással szemben, amely a
Kampányban való részvételével kapcsolatban felmerül, beleértve azt is, hogy mi
felhasználjuk a fotó(ka)t és a résztevő elfogadja ezt.
10. A Kampánnyal kapcsolatban semmilyen kifejezett vagy vélelmezett biztosítékot
vagy szavatosságot nem vállalunk a jelen feltételekben kifejezetten
megfogalmazottakon túl. Nem vállalunk felelősséget az Instagram platform
műszaki hibáiért vagy meghibásodásaiért, amelyek esetleg megakadályoznak egy
személyt, hogy részt vegyen a Kampányban, illetve hogy közvetlen üzeneteket
kapjon vagy küldjön. Nem kívánjuk kizárni a felelősséget az annak
gondatlanságából eredő halálesetekért vagy személyi sérülésekért.
11. Amennyiben nem érvényesítjük az itt leírt feltételek bármelyikét, az nem
jelenti azt, hogy lemondanánk az adott kikötésről.
12. Amennyibe a résztvevő országának vagy régiójának helyi jogszabályai másként

nem rendelkeznek, a Kampány és a jelen feltételek vonatkozásában Japán
jogszabályai az irányadók. A Kampánnyal kapcsolatban felmerülő minden vita
első fokon a Tokiói Kerületi Bíróság joghatósága alá tartozik.

