CECH PREDAJCOV A AUTOSERVISOV SR

Všeobecné podmienky prispievania na diskusnom fóre webovej stránky

1. Cech Predajcov a Autoservisov Slovenskej Republiky (ďalej len CPASR) nezodpovedá za výroky a
konanie účastníkov komunikácie na diskusnom fóre. CPASR nezodpovedá za dôveryhodnosť či
výroky jednotlivcov. Oficiálne stanovisko CPASR je oprávnené poskytnúť len vedenie
(info@cpasr.eu).
2. Hlavným pilierom pozitívnej atmosféry v diskusnom fóre je ústretovosť, tolerancia názorov, ochota
pomôcť. Príspevky obsahujúce vulgarizmy, invektíva, či bezvýsledné spory a hádky budú z
diskusných kanálov odstránené bez udania dôvodu. Užívateľom, ktorí budú tieto zásady porušovať
môže byť prístup k prispievaniu zamedzený.
3. Všetky neodsúhlasené aktivity budú z diskusných kanálov vymazané. V prípade, že si nie ste istý
vhodnosťou obsahu Vášho príspevku, prosím kontaktujte nás na info@cpasr.eu.
4. Podmienky používania fóra v sekciách a skupine uzavretej pre členov diskusného fóra sú
posudzované individuálne.
5. CPA SR je združenie pôsobiace v auto-sektore, a preto témy ktoré s touto témou nesúvisia budú z
kanálov odstránené (napr. politika, náboženstvo, rasovo orientované príspevky, poburujúce
príspevky, príspevky podnecujúce nenávisť, atď.).
6. Vzhľadom na neustále sa rozširujúce kvantum a informácií je na diskusnom fóre postupne vytváraný
priestor pre tematicky adresné umiestňovanie príspevkov. V záujme prehľadnosti je nevyhnutné
príspevky publikovať v na to určenom priestore.
7. Rešpektujte prosím poverených adminov, riadia sa centrálnymi pokynmi v záujme udržania
prehľadnosti stránok.
8. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu príspevkov si CPASR vyhradzuje právo odstrániť príspevky, ktoré
uzná za nevhodné z diskusných kanálov bez udania dôvodu či kontaktovania autora príspevku. V
prípade sťažností kontaktujte, prosím, info@cpasr.eu.
9. CPASR si vyhradzuje právo podmienky flexibilne a na základe nových poznatkov meniť podmienky
používania fóra , ktoré boli vytvorené v záujme sprehľadnenia komunikačných kanálov. Zároveň
budú plniť dôležitú úlohu pri administrácii príspevkov. Podstatou dokumentu nie je vyvolať „právne“
analýzy čo môže a čo nemôže byť kde uverejnené.
10. CPASR si vyhradzuje právo Vás v súvislosti s obsahom Vášho príspevku osloviť.
11. Kliknutím na políčko „Súhlasím s podmienkami používania“ vyjadrujete súhlas so všetkými bodmi
všeobecných podmienok diskusného fóra na stránke www.cpasr.eu
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