Politica de contiut in Social Media
Tratăm paginile platformei noastre de socializare ca pe o comunitate pentru fanii noștri (cu vârsta legală
pentru consumul de alcool - peste 18 ani) și ne place să auzim părerile voastre. Avem Regulile (sau
termeni și condiții) ale Casei, ale căror detalii complete sunt menționate mai jos și pe care se consideră
că le acceptați dacă deveniți fan/follower al unei pagini de-ale noastre, de pe rețelele sociale.
Impunem aceste reguli cu scopul de a face comunitatea cât mai mare, tratând totodată cu seriozitate
comercializarea responsabilă a alcoolului. Acestea sunt câteva reguli specifice pentru contribuțiile la
pagina noastră:
• Nu redirecționați sau distribuiți conținutul acestei pagini nimănui sub vârsta legală pentru consumul de
alcool, mai precis sub vârsta de 18 ani;
• Nu postați și nu promovați consumul excesiv sau iresponsabil de alcool;
• Nu încărcați fotografii cu dvs. sau cu alte persoane care arată, sau nu au vârsta legală pentru consumul
de alcool (minori);
• Nu postați texte sau imagini/gif-uri/videoclipuri cu caracter sexual;
• Nu promovați consumul de alcool în exces, fumatul, drogurile ilicite, conducerea în stare de ebrietate
sau alte activități iresponsabile;
• Nu postați comentarii, imagini sau videoclipuri inadecvate, nepoliticoase, abuzive sau discriminatorii pe
care alții le pot considera ofensatoare;
• Nu folosiți un limbaj nepoliticos și nu adresați injurii;
• Nu postați spam, reclame sau link-uri către website-uri externe;
• Nu postați informații private cu caracter personal despre dvs. sau despre alte persoane.
Asigurați-vă că ceea ce postați este corect din punct de vedere moral, permis din punct de vedere legal și
că nu este defăimător, amenințător, abuziv, discriminatoriu, ofensator, nu reprezintă o invazie a vieții
private sau o încălcare a drepturilor de autor ale unui terț sau alte drepturi de proprietate intelectuală.
Dacă o persoană sau o organizație nu v-a oferit permisiunea expresă de a-i folosi numele, fotografiile sau
conținutul audio/video pe pagina noastră, vă rugăm să nu postați. Toate materialele distribuite de fani,
pe această pagină trebuie să respecte Termenii de utilizare ai platformei. Pagina noastră este moderată
în mod regulat pentru a ne asigura că regulile casei sunt respectate. Vom șterge comentariile care
încalcă regulile casei noastre.
Deși nu ne place să ștergem comentariile, uneori acest lucru este necesar pentru a ne asigura că pagina
noastră continuă să ofere o comunitate bună pentru toți fanii noștri. Vă rugăm să tratați ceilalți
contribuitori cu respect și considerație.
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Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile în orice moment, din orice motiv, fără o notificare
prealabilă. Vă rugăm să rețineți că ofensatorii pot fi raportați și blocați de pe pagină. Nu suntem
responsabili sau răspunzători pentru niciun conținut postat sau încărcat pe această pagină/platformă de
către utilizatorii acesteia sau pentru orice conținut de pe site-uri terțe. Dacă întâlniți un comentariu sau
un conținut pe pagina noastră pe care îl considerați nepotrivit, vă rugăm să îl raportați sau să îl marcați
ca spam prin intermediul opțiunilor prezentate pe pagină. Dacă doriți să ne contactați cu o reclamație,
un compliment, să oferiți feedback sau să vizitați mărcile și produsele noastre, vă rugăm să nu ezitați să
folosiți butonul „mesaj” de pe platforme pentru a lua legătura.
Vom lucra pentru a vă răspunde cât mai repede posibil! Încurajăm consumul responsabil, vă rugăm să
vizitați www.desprealcool.ro pentru mai multe informații!
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