Условия за ползване на bairak.bg
Сайтът bariak.bg е собственост на Медияпул ООД.
Всички ползватели на сайта са длъжни да спазват условията за
ползване изложени по-долу.
Цел
Основна цел на сайта е да информира хората, за различните начини
да се предпазят от фалшивите новини. Всеки ползвател на сайта има
възможността да използва своята креативност в създаването на
съдържание (генериране на текст и снимка), с което да привлече
други хора, които да се информират от сайта.
Ползване и допустимост
Модераторът ще изтрива каченo съдържание, ако го определи като
неподходящо поради някоя от следните причини, но не ограничаващо
се до тези причини:
1) които увреждат права на трети лица, включително авторски
права, търговски марки, обществени и лични права или друго
право на интелектуалната собственост;
2) които представят и/или рекламират алкохол, наркотици,
порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от
посочените) или рекламират/насърчават опасни действия;
3) които рекламират политически идеи или послания (съобщения);
4) които нарушават законите или накърняват добрите нрави;
5) които препращат към порнография, неприлични действия,
сексуални или расистки намеци или инсинуации, обиден език,
клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема
раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални
намеци;
6) които съдържат насърчаване към омраза, война или
нетърпимост към човечеството или животните;
7) които се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки;
не трябва да вредят на mediapool.bg
Собственикът на сайта, неговите представители и Модераторът си
запазват право да не вземат предвид и да изтрият качени снимки,
които считат за неподходящи и/или несъвместими с Общите условия и
няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с ползвателя
на сайта или някой друг по този въпрос. Всички решения на
Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
Собственикът на сайта, неговите представители и Модераторът не
носят отговорност пред трети лица, в случай че ползвателите на сайта
нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с
действията си накърняват техни права или законни интереси.

