Regulamin Forum Związkowego Z.Z.P.R.C.W.Z.K. Victoria S.A.
z dnia 18-08-2021
1. Forum przeznaczone jest dla członków „Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego WZK VICTORIA S.A.”
2. W dalszej części Regulaminu członek ZZPRCWZK Victoria S.A. zwany jest
Użytkownikiem.
3. Administratorem forum jest Z.Z.P.R.C.W.Z.K. Victoria S.A
4. Na Forum będą zamieszczane opinie lub pytania Użytkowników
związane z pracą w WZK VICTORIA S.A. oraz działalnością Związku.
5. Komentarze na opnie lub odpowiedzi na pytania będą opracowywane i
zamieszczane przez Administratora forum.
6. Na Forum nie będą zmieszane wpisy, które:
• 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 innych Użytkowników,
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
• nawołują do agresji,
• przyczyniają się do łamania praw autorskich,
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
• łamią dobre obyczaje,
• naruszają obowiązujące prawo.
7. Powtarzające się pytania i opinie nie będą publikowane.
8. Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść wysłane
poprzez formularz.
9. Administrator ponosi odpowiedzialność za treść opublikowane na Forum.

10. Przesłany do Administratora forum formularz musi zawierać:
• imię lub pseudonim – nick autora wpisu
• treść pytania lub opinii
• akceptację Regulaminu Forum
11.Użytkownik przed wysłaniem formularza musi odpowiedzi na proste
działanie matematyczne. Celem tej czynności jest przesłanie informacji
napisanych tylko przez człowieka i ochrona Forum przed spamem.
12.W przypadku gdy poprzez formularz zostaną pomyłkowo przekazane
dane osobowe obowiązuje klauzula informacyjna dotycząca danych
osobowych członków Związku.
13.Użytkownik wysyłający swoje pytania lub opnie do Administratora
wyraża zgodę na:
• zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera i
serwera strony https://www.zzprc-victoria.pl/
• obróbki cyfrowej celem dostosowania wypowiedzi do wymogów
Forum,
• publikowania i rozpowszechniania nadesłanych przez Użytkownika
wypowiedzi w sieci Internet,
• włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów, wypowiedzi i
tworzenia opracowań,
• rozpowszechniania wypowiedzi na każdym nośniku magnetycznym,
cyfrowym, jak również w postaci drukowanej,
• umieszczania wypowiedzi w bazach danych.
14. Administrator o zmianach w Regulaminie dotyczących zasad korzystania
z Forum będzie informować na stronie https://www.zzprc-victoria.pl
15.Wszelkie wątpliwości związane z regulaminem i działaniem Forum
prosimy kierować pisemnie na e-mail forum@zzprc-victoria.pl

