Uw teampagina
Elk team beschikt over een teampagina op de Oxfam Trailwalker-website. Deze webpagina stelt u in
staat op een gemakkelijke manier anderen te informeren over uw deelname aan Oxfam Trailwalker
en hen uit te nodigen samen met u Oxfam te steunen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud
die u via de teampagina publiceert. Oxfam heeft het recht om uw pagina onbeschikbaar te maken,
indien zij vindt dat de inhoud van de pagina voor haar niet aanvaardbaar zijn.
Gebruik van de teampagina
-

Houdt in dat u noch uw eigen identiteit, noch uw relatie met de door u gekozen
vereniging(en) op een misleidende wijze voorstelt.
Wanneer u van de teampagina gebruik maakt, verwachten we dat u dat op elk moment op
een geoorloofde manier doet. Onder ‘ongeoorloofd gedrag’ wordt onder andere verstaan:
• Het gebruiken van uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede
zeden, die bedreigend, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op
een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen
• Het gebruiken van uw teampagina voor andere doeleinden dan fondsenwerving,
zoals onder andere het gebruik met commerciële, politieke of religieuze
doelstellingen
• Het gebruiken van teksten of foto's die door intellectuele eigendomsrechten
beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke
toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de
website. In elk geval vrijwaart u Oxfam tegen alle aanspraken van derden. Oxfam
heeft het recht om de onrechtmatige publicatie van door copyright beschermde
foto's onmiddellijk stop te zetten
• Het versturen van bestanden die virussen bevatten of op één of andere wijze de
werking van computers, servers, netwerken, diensten en dergelijke schaden
• Ontoelaatbaar gebruik van email:
o E-mails versturen naar mensen die van u geen email wensen te ontvangen
o Het verzenden van ongevraagde massa- of commerciële berichten of
kettingbrieven
o E-mailbommen (het ongevraagd versturen van grote hoeveelheden mail of
grote bestanden).

Wanneer u zich niet aan deze gedragscode houdt, heeft Oxfam het recht u de toegang tot de sites te
ontzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verklaring.
Tips voor een veilig en vriendelijk gebruik
-

Vermeld op uw teampagina geen persoonlijke informatie zoals telefoonnummer, adres,
eigen rekeningnummer of dergelijke
Gebruik de mogelijkheid tot het versturen van e-mails oordeelkundig: beperk het aantal en
de omvang van de boodschappen
Respecteer de privacy van de mensen die u uitnodigt: zij beslissen autonoom of zij al dan niet
op uw aanbod ingaan en of zij u daarvan informeren.

