Pravidlá pridávania príspevkov do knihy kondolencií pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú

Vydavateľský dom Ringier Axel Springer Slovakia nezodpovedá za obsah príspevkov v knihe
kondolencií. Príspevky vyjadrujú názory používateľov. Tieto príspevky nevyjadrujú názor
vydavateľstva.
Každý používateľ publikujúci príspevok je za publikované názory plne zodpovedný podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky.
Každý používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá pridávania príspevkov do knihy kondolencií.
Vydavateľský dom Ringier Axel Springer Slovakia si vyhradzuje právo na zmazanie
príspevkov, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami platnými pre príspevky do knihy kondolencií.
Zároveň si vyhradzuje právo zablokovať prístup tým používateľom, ktorí systematicky
a pravidelne porušujú Pravidlá pridávania komentárov do knihy kondolencií.
Používateľ ním vyjadruje svoj súhlas s Pravidlami platnými pre príspevky do knihy
kondolencií a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V príspevkoch a komentároch je zakázané:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie
vkladať viacnásobne sa opakujúce príspevky, v ktorých používateľ prezentuje svoj názor,
komerčnú informáciu, odkaz na internetové stránky, alebo iný obsah (tzv. tapetovanie)
zverejňovať vulgárne, pornografické alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči
jednotlivcovi alebo skupine osôb
zverejňovať prevzaté texty bez súhlasu autora, alebo iným spôsobom porušovať autorské
práva
zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a na
stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky
zverejňovať obchodné informácie, prezentovať akékoľvek komerčné produkty a aktivity.
používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo v mene
zamestnancov vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia.
Porušenie pravidiel:
v prípade menej závažného porušenia Pravidiel si Vydavateľský dom Ringier Axel Springer
Slovakia vyhradzuje právo jednotlivé diskusné príspevky zmazať zo svojho systému
v prípade závažného a systematického porušovania Pravidiel je prevádzkovateľ oprávnený
zablokovať celé konto používateľa.
V prípadoch vyšetrovania je vydavateľský dom Ringier Axel Springer Slovakia podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky povinný poskytnúť úplnú súčinnosť orgánom činným
v trestnom konaní
Prevádzkovateľ nie je povinný používateľovi vysvetľovať dôvody zmazania diskusného
príspevku, alebo zablokovania konta.

