Jogi és adatvédelmi nyilatkozat
MET-ÉSZ észlelőknek

Budapest, 2018. május 25.

A honlap célja, hogy a lakosság minél szélesebb rétegei vehessenek részt az aktuális időjárási
helyzetről való tájékoztatásban. Az emberiség története együtt jár az időjárás megfigyelésével, s idővel a megfigyelt jelenségek lejegyzésével, rendszerezésével, bizonyos következtetések levonásával. Alapvetően a meteorológiai észlelések rögzítésére, megjelenítésére jött létre
a MET-ÉSZ rendszer.

I. Adatvédelmi nyilatkozat
1. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2016. április 27.), továbbá az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek.
2. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a weboldalainak használatával összefüggő személyes adatokat az Adatkezelési szabályzata szerint kezeli.
3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen nyilatkozat elfogadásával
ad meg részünkre.
4. Az adatkezelés célja, hogy a meteorológiai észleléssel kapcsolatos, szakmailag megfelelő, aktuális információk kerüljenek rögzítésre. A regisztráció törlését követően a megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

II. Felhasználói szintek
1. Egyszerű, az időjárási eseményeket rögzítő észlelő;
2. Meteorológiában jártas észlelő;
3. Magas szintű tudással és megfelelő mérőműszerekkel rendelkező észlelő.
A 1. szint előfeltétele a helyes regisztráció, azaz egy e-mail cím, egy név és telefonos elérhetőség megadása, illetve legalább egy észlelési hely kiválasztása. A 2. szint feltétele a
meteorológiai észlelésben való jártasság bizonyítása (ez lehet megfelelő referencia vagy
ajánló, illetve sikeres vizsga). A 3. szint feltétele a jártasságon kívül a hiteles csapadékmérő edény használata.
III. Felelősség korlátozása
Az OMSZ kizár minden felelősséget a MET-ÉSZ honlapon az észlelők által elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért. Kizár továbbá minden felelősséget az egyes észlelők által tanúsított magatartásért.
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Az észlelő köteles minden tőle elvárhatót megtenni az azonosításhoz szükséges személyes
adatainak, különösen a MET-ÉSZ oldalra való bejelentkezéshez szükséges jelszó védelmének az érdekében. Az észlelő felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

IV. Moderálás
A bevitt adatok folyamatos moderálás alatt állnak. Ennek célja a szakmailag nem megfelelő adatok megjelölése, valamint a hatályos jogrenddel illetve a szabályzattal ellentétes adatok kiszűrése, azaz törlése.
A regisztrációt követően választott név nem lehet
- védett név, elnevezés;
- közszereplő, közismert ember neve, illetőleg más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés;
- a név nem tartalmazhat törvénybe ütközõ vagy arra utaló cselekményt, tárgynevet,
foglalkozást;
- nem lehet híres ember, politikus neve, védett márkanév;
- nem lehet értelmetlen karakterek sorozata;
- nem lehet vallási, faji, felekezeti vagy egyéb gyűlöletkeltésre alkalmas név;
- nem hasonlíthat egy már létező névhez;
- obszcén kifejezés.
A moderátorok előzetes figyelmeztetés nélkül távolíthatnak el bármely írásos, vagy képi
anyagot, ha az:
- a hatályos magyar jogrendbe ütközik;
- másokra nézve sértő kifejezéseket tartalmaz;
- a jó erkölcsbe ütköző, illetőleg obszcén tartalom;
- a jó ízlést, sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmaz;
- már eltávolított szöveg, vagy kép megismétlése;
- szembehelyezkedik a moderátorokkal;
- szerzői jogot sért;
- tartalma nem hozható összefüggésbe a meteorológiai jelenségekkel;
- a közölt meteorológiai észlelt adat nem felel meg a valóságnak.
A szabályzatba ütköző tartalmak esetén az alábbi következmények társulhatnak:
- A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált adatközlést szándékosan vagy ismétlődően akadályozó észlelő jogosultságait korlátozhatják. A tiltás az adott észlelőkre vonatkozóan lehet ideiglenes vagy végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a
sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb
szankció is.
- Olyan regisztrációs név használata, amely köthető egy – ideiglenes vagy végleges –
tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a regisztráció azonnali, végleges
tiltását vonhatja maga után.
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