Condicions d'ús
Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per incloure’ls en aquests
espais, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:
1. El text del comentari sempre ha de ser respectuós i respectar les opinions dels
altres usuaris o participants.
2. Els usuaris s'abstindran d'utilitzar llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob,
insultar, o realitzar cap conducta contrària a la legislació vigent i a l’ordre públic.
No es permetran comentaris que:






Vulnerin la privacitat de les persones, les difami o sigui abusiu o amenaçador.
Infringeixin la propietat intellectual o qualsevol altre dret de persones o entitats.
Falsifiquin o suprimeixin atribucions d'autoria, avisos legals, designacions de
propietat o d'un altre tipus.
Defensin activitats illegals.
Continguin virus, arxius corruptes, o altres materials que puguin causar danys
al lloc www.elpou.cat o qualsevol sistema informàtic.
Animem els usuaris que considerin que un missatge publicat viola aquestes
regles que es posin en contacte amb nosaltres per correu electrònic a
elpou@elpou.cat

3. www.elpou.cat no es fa responsable del contingut dels missatges i es reserva
el dret de retirar o eliminar qualsevol comentari que no respecti aquestes
condicions d’ús.
4. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o bé
dels quals disposin dels drets del seu titular.
5. Es recomana als usuaris que no exposin públicament dades personals, així
com l'adreça de correu electrònic, missatgeria instantània, número de telèfon o
domicili particular. Aquesta informació, a banda de no tenir rellevància per a
d'altres usuaris, podria ser objecte de mal ús per part de terceres persones, per
tractar-se d'una informació de fàcil captura en estar exposada en una web
pública.
www.elpou.cat no es fa responsable de la seva difusió, sinó que és
responsabilitat exclusiva de l'usuari que la publica.
6. www.elpou.cat no adquireix cap obligació de contestar els comentaris o
preguntes dels usuaris en aquet espai. Per a aquesta finalitat envieu un correu
a elpou@elpou.cat
7. No es podran fer comunicacions de caràcter publicitari o que tinguin relació
amb un producte o servei.
8. L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions pot suposar la suspensió
parcial o total de l'activitat de l'usuari.

