Zasady kanału o.b.® Jestem Mamą
Witamy na oficjalnym kanale marki o.b.® Jestem mamą.
Stworzyliśmy ten kanał, aby prowadzić dialog z użytkownikami. Cieszy nas kontakt z Wami, zachęcamy
Was do zaangażowania i komentowania. Aby zapewnić dobrą zabawę wszystkim użytkownikom,
uprzejmie prosimy o przeczytanie i respektowanie poniższych zasad ogólnych strony o.b.® Jestem Mamą
na Youtube.
Kultura przede wszystkim: wierzymy, że jest to oczywiste, ale przypominamy, że nie ma tu miejsca na
nieprzyzwoite i niestosowne komentarze.
1. Graj fair: bez zniesławiania, oszczerstwa, zastraszania, dręczenia, gróźb czy komentarzy
obelżywych.
2. Żadnych ataków personalnych: nie stosuj wulgarnego języka wypowiedzi w stosunku do innych
osób.
3. Trzymaj się tematu, to nie jest miejsce na: spam, łańcuszki szczęścia, posty komercyjne i
promocyjne. Zabronione jest także ciągłe zamieszczanie postów niekonstruktywnych, zaczepnych
czy też jakkolwiek niewłaściwych.
4. Nie używaj nazw marek innych firm i znaków towarowych
5. Jeżeli zauważysz działanie niepożądane naszego produktu lub produktów naszych partnerów –
opisz proszę sytuację w wiadomości wysłanej na adres mailowy: porady@its.jnj.com bądź
skontaktuj się z naszą infolinią pod nr: 0801 800 881
6. Bądź oryginalny: doceniamy nadsyłane treści, ale prosimy - nie udostępniaj na kanale niczego, do
czego nie masz praw.
7. Szanuj prywatność: dziel się i udostępniaj, ale pamiętaj, aby nie naruszać prywatności osób
trzecich. Nie udostępniaj także zbyt osobistych informacji o sobie.
8. Pisz prawdę: kłamliwe czy sprzeczne z prawem komentarze nie będą tolerowane.
9. Ponieważ jest to polski kanał, prosimy o komunikację w języku polskim.
10. Przedstaw się: jeśli w jakikolwiek sposób jesteś związana/-y z o.b.®, poinformuj o tym wszystkich.
Oświadczenie
Pamiętaj proszę, iż opinie wyrażane przez użytkowników na kanale o.b.® niekoniecznie odzwierciedlają
opinie i poglądy reprezentowane przez o.b.®. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na
stronach osób trzecich, do których odsyłają zamieszczane tu linki.
Usuwanie komentarzy
Zastrzegamy sobie prawo do recenzowania wszystkich komentarzy oraz usuwania tych, które w naszym
odczuciu są niewłaściwe, obraźliwe lub niezwiązane z tematyką niniejszego kanału oraz w naszej ocenie
naruszają prawo osób trzecich.
Kontakt

Ponieważ mamy na względzie dobro konsumentów, bardzo poważnie traktujemy każde zgłoszone
działanie niepożądane dotyczące naszych produktów. Możliwie szybko i indywidualnie podchodzimy do
każdej sprawy. Chcąc ułatwić wszystkim zainteresowanym kontakt z nami podajemy adres mailowy:
porady@its.jnj.com i nr infolinii: 0801 800 881. Pragniemy przypomnieć, że dane kontaktowe znajdują się
również na opakowaniu każdego produktu o.b.®.

