Zasady i reguły korzystania z Forum Fundacji Rozwoju E-commerce
1. Fundacja Rozwoju E-commerce zwana dalej Administratorem w ramach świadczenia usługi forum
udostępnia Użytkownikom zasoby swojego systemu teleinformatycznego, aby mogli umieszczać
swoje komentarze w sieci Internet.
2. Treść wypowiedzi wyraża opinię jej autora. Jeśli z jakichś przyczyn stwierdzisz, że czyjaś wypowiedź
Ci nie odpowiada, łamie zasady korzystania z forum lub obowiązującego w Polsce prawa, możesz
poinformować o tym Administratora, używając przycisku "Raport" zamieszczonego pod każdym
postem. Administrator forum dba o porządek i zgodność wypowiedzi z zasadami korzystania z forum
i robi w miarę możliwości wszystko, aby po otrzymaniu stosownej, wiarygodnej informacji usuwać
niezgodne tematy lub posty.
3. Użytkownik zgadza się nie używać forum do zamieszczania materiałów, które są fałszywe, obraźliwe,
niedokładne, wulgarne, obsceniczne, wzmagają nienawiść, zastraszają, profanują wartości, grożą,
ingerują w czyjąś prywatność lub łamią obowiązujące prawo.
4. Zabronione jest zamieszczanie materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że dysponujesz
prawami do nich lub zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich.
Zasady korzystania z forum
1. Forum to miejsce, w którym można dyskutować na tematy umieszczone na forum, jeżeli chcesz aby
dodać nową kategorię należy dokonać zgłoszenia pod adresem:
https://fundacja-ecommerce.pl/forum/fundacja-wspiera-w-e-commerce/.
2. Aby jednak zachować porządek i miłą atmosferę na forum, należy przestrzegać kilku podstawowych
zasad:
a. Nie umieszczamy tematów, postów lub odnośników (linków) do stron internetowych, które
naruszają prawo, w szczególności:
• zawierają wulgaryzmy,
• zawierają treści pornograficzne,
• propagują alkohol,
• propagują narkotyki i inne środki odurzające,
• obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi
zarzutami inne osoby,
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
• przyczyniają się do łamania praw autorskich,
• zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych naruszających prawo lub dobre
obyczaje,
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
• są reklamami,
• są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku,
• nawołują do agresji,
• zawierają uwagi skierowane do Fundacji Rozwoju E-commerce.
• nie obrażamy innych forumowiczów.
b. Tematy należy zakładać w odpowiednich kategoriach, w przeciwnym razie będą przenoszone
do właściwych.
c. Temat wątku powinien być odpowiednio sformułowany i jednoznacznie określać treść.
d. Przed założeniem tematu prosimy sprawdzić, czy podobna dyskusja już nie znajduje się na
forum.
e. Wszelkie tematy zawierające dyskusje nieodpowiadające tematyce będą przenoszone do
właściwych.
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Tematy zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie do nabijania postów będą
usuwane.
g. Zabronione jest tworzenie takich samych tematów w kilku kategoriach. Powtarzające się
tematy będą usuwane.
h. Nie piszemy dużymi literami, zwłaszcza w temacie.
Zabroniona jest reklama stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających
reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych
(niezarobkowych). Strony prywatne, na których widnieją reklamy Google AdSense będą również
uznane za komercyjne. Odnośniki do stron komercyjnych będą usuwane – także z podpisów.
Zabronione jest bezpośrednie reklamowanie forów internetowych, nawet jeśli na forach tych nie są
wyświetlane reklamy.
Reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych jest dozwolone, jednak odnośnik do takiej strony
wolno podać tylko raz (dozwolone jest umieszczenie odnośnika do własnej strony w podpisie).
Odnośniki powtarzające się w krótkich odstępach czasu w różnych wątkach będą usuwane.
Zabronione jest działanie na szkodę Fundacji Rozwoju E-commerce.
Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym:
a. oświadcza, że są one zgodne z prawdą,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z polityką prywatności.
O zmianach zasad korzystania, zmianie regulaminu forum będziemy informować Użytkowników w
odpowiednim temacie.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018 r.

