Pravidla diskuzí na facebookové stránce KB Pojišťovny
Chceme vytvořit prostor, ve kterém můžete bez obav sdílet své názory, diskutovat mezi
sebou a zanechávat nám zpětnou vazbu. Aby to ale bylo možné, musí v něm platit určitá
pravidla. A proto vstupem do diskuse bere každý uživatel následující pravidla na vědomí a
zavazuje se je dodržovat.

1. KOMUNIKUJEME S ÚCTOU K OSTATNÍM
Chceme, aby naše stránka na Facebooku byla prostorem, kde může každý bez obav sdílet
svůj názor. Vždy to ale jde udělat ve slušnosti. Neuctivé příspěvky a komentáře obsahující
osobní útoky, výhružky, pomluvy, nepravdivé informace či jakoukoli formu obtěžování budou
skrývány.
Do diskuse také nepatří vulgarity – a nezáleží na tom, zda jsou vysloveny explicitně, či
jakkoli opsány. Myslete prosím na to, že obsah stránky je veřejně přístupný bez ohledu na
věk uživatelů a vaše komentáře mohou číst i děti.
Pokud narazíme na příspěvky podněcující k násilí vůči konkrétním lidem nebo skupinám
obyvatelstva a vyzývají k rasové, etnické a náboženské nenávisti, pak takové příspěvky
okamžitě smažeme, uživatele blokujeme a podnikneme kroky k deaktivaci daného účtu v
souladu s pravidly Facebooku: https://www.facebook.com/communitystandards/introduction

2. NESPAMUJEME, NEPROPAGUJEME
Nedovolujeme zaplavovat diskuze stále stejnými komentáři či textem se stejným věcným
obsahem. A jakožto správci tohoto profilu také nepovolujeme propagovat na stránce KB
Pojišťovny jiné komerční produkty či soukromé firmy za účelem zisku či sběru klientského
portfolia. Vyhrazujeme si také právo ad hoc vyhodnocovat, zda příspěvek ještě souvisí s
diskuzí, či už se jedná o záměrnou propagaci.

3. DODRŽUJME ZÁKONY
Každý diskutující sám odpovídá za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v
zemi, kde žije. Sami si vyhrazujeme právo posoudit, kdy je problematický příspěvek už za
hranicí zákona, a v takovém případě podniknout nezbytné kroky.
Příspěvky, které se budou jevit nevhodné nebo v rozporu s těmito pravidly, skrýváme. Pokud
porušování pravidel dochází opakovaně, vyhrazujeme si právo daného uživatele zablokovat.
Pokud máte dotaz, ozvěte se nám na facebook@komercpoj.cz

