POLITICA DE COMENTARII
Această pagină este o platformă pe care dorim să o utilizăm pentru a comunica și a discuta despre
competențele de bază ale Asociației Industriei de Protecția Plantelor din România - AIPROM. Utilizatorii
trebuie să aibă un cont Facebook pentru a posta comentarii.
Pentru toate celelalte întrebări despre AIPROM, te rugăm să utilizezi pagina de contact:
https://www.aiprom.ro/contact
Așteptăm cu nerăbdare să facem schimb de idei și să citim comentariile tale.
Te rugăm să respecți următoarele recomandări atunci când utilizezi pagina noastră de Facebook.
I. Reguli de etichetă în social media
Stilul de comunicare pe această pagină Facebook trebuie să fie caracterizat de următoarele principii:
- Tratează-i pe ceilalți așa cum îți dorești să fii tratat
- Fiecare are dreptul să își exprime propria opinie. Respectă acest lucru și nu încerca să-ți impui opinia.
- Respectă drepturile celorlalți
II. Ștergerea comentariilor și dezactivarea conturilor Facebook
Următoarele acțiuni încalcă termenii de utilizare și vor duce la ștergerea imediată a comentariilor
postate sau, în cazul încălcărilor grave sau repetate, la excluderea oricăror comentarii suplimentare de la
un utilizator și dezactivarea contului său de Facebook pentru aceasta pagina de Facebook:
- Insulte personale sau comentarii degradante de orice fel
- Comentarii disprețuitoare despre instituții, organizații sau companii, comentarii sexiste sau rasiste sau
care îndeamnă la ură
- Orice încălcare a drepturilor terților, inclusiv drepturile de autor
- Comentarii care nu se referă la mesajele aflate în discuție sau care nu sunt la subiect
- Instigare la orice fel de violență
- Instigare la participarea la manifestații sau mitinguri de orice orientare politică
- Oferirea de bunuri sau servicii, de natură comercială sau privată, sau utilizarea acestei pagini Facebook
ca spațiu publicitar
- Spam, de exemplu orice formă de conținut generat automat sau postarea repetată a aceluiași
comentariu.
IV. Politica de confidentialitate
Datele utilizatorului: Folosim această pagină Facebook pentru a comunica cu oamenii despre subiectul
dezvoltării durabile. Oricine apasa butonul de „Like” trimite informații furnizorului de platformă
(Facebook), care, la randul său, oferă asociației AIPROM informații in forma agregată despre structura
medie de vârsta, locul de reședință, sexul, limba și activitatea tuturor utilizatorilor paginii. În niciun

moment nu primim informații referitoare la persoane individuale sau grupuri mici de utilizatori. Datele
nu sunt partajate cu terți. Datele utilizatorilor sunt utilizate exclusiv pentru administrarea acestei pagini.
V. Disclaimer
Comentariile postate ca răspuns la articolele noastre reflectă doar opinia utilizatorilor individuali. În
niciun caz nu vom fi responsabili pentru conținutul comentariilor sau pentru concluziile care pot fi trase
din astfel de comentarii. AIPROM nu reprezintă și nu oferă nici un fel de garanție cu privire la acuratețea
sau completitudinea conținutului publicat de utilizatori.

