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Warunki użytkowania i polityka postępowania z treściami pochodzącymi od użytkowników. Aby
skorzystać ze strony musisz być osobą pełnoletnią. Przypominamy, że odwiedzając i użytkując
niniejszą stronę wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków korzystania z serwisu Portal Gastro.
Korzystając z tej strony wyrażasz również zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków
Użytkowania. Aby zapewnić naszym Użytkownikom i Klientom przyjazną atmosferę podczas kontaktu
z naszą stroną, jak również aby mieć pewność, że zawartość strony jest odpowiedzialna prosimy, aby
Użytkownicy przestrzegali niniejszych Warunków Użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do
usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników strony, które w naszej opinii łamią niniejsze
Warunki bądź warunki korzystania z serwisu Portal Gastro oraz do blokowania Użytkowników, którzy
naruszą je kilkukrotnie. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, bez powiadomienia Użytkowników,
jakichkolwiek treści i materiałów zamieszczanych na stronie przez Użytkowników, które:
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•
•
•
•
•
•
•

zachęcają do nadmiernego i nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu;
są obsceniczne, naganne, wulgarne, obraźliwe, seksistowskie, rasistowskie lub nękające
bądź mają charakter groźby;
naruszają prawa własności intelektualnej lub prawa i dobra osobiste osób lub firm;
promują zachowania niebezpieczne lub antyspołeczne;
są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź standardami społecznymi;
przedstawiają osoby niepełnoletnie;
promują obce produkty lub usługi,
zawierają spam, linki zewnętrzne, linkbaiting.

Zgodnie z Polityką Komunikacji Marketingowej Asahi Europe & International (AEI), której celem jest
odpowiedzialna komunikacja, sprzedaż i marketing produktów Grupy ABE, usuwane będą wszystkie
materiały sugerujące, zachęcające czy opisujące spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie (osoby
poniżej 18. roku życia). Usuwane będą również materiały pokazujące alkohol i jego spożywanie w
szczególnie atrakcyjny dla nieletnich sposób (np. w kontekście postaci z kreskówek, zwierząt, idoli)
oraz pokazujące czy sugerujące konsumpcję alkoholu przy czynnościach, które ze względów
bezpieczeństwa wymagają wysokiego poziomu czujności, właściwej oceny rzeczywistości, precyzji lub
koordynacji ruchowej. Wszystkie uwagi, reklamacje czy propozycje odnośnie zawartości strony
prosimy o przesyłanie na adres poczta@kp.pl. Materiał publikowany przez użytkowników na stronie
stanowi wyraz osobistych opinii Użytkowników, nie są to opinie Asahi Europe & International (AEI) ,
ani też żadnego z podmiotów wchodzących w jej skład. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
niniejszych Warunków Użytkowania, według własnego uznania, bez uprzedniego powiadamiania
Użytkowników.

