Pravidlá zodpovedného obsahu na sociálnych sieťach
Na sociálnych sieťach rovnako ako v našej ostatné komunikácii chceme propagovať
iba zodpovednú konzumáciu alkoholu. Prosíme Vás preto o dodržiavanie základných
pravidiel zodpovedného obsahu na tomto profile. Ďakujeme všetkým, ktorí tieto
pravidlá dodržiavajú, a zároveň si vyhradzujeme právo odstrániť príspevky, ktoré nie
sú v súlade s týmito pravidlami.
Na stránke nepublikujeme obsah, ktorý by:
• nabádal k nezodpovednej, nebezpečnej, nadmernej, nedobrovoľnej konzumácii
alkoholu,
• naznačoval, že pivo je dobré, pretože obsahuje alkohol,
• znevažoval abstinenciu, odmietanie alebo umiernenú konzumáciu alkoholu,
• opisoval, zobrazoval v pozitívnom svetle alebo podporoval aktivity, ktoré môžu
ohroziť bezpečnosť iných, vrátane nadmerného užívania alkoholu,
• zobrazoval osoby v stave opitosti alebo naznačoval, že takýto stav je prijateľný,
• zobrazoval, schvaľoval alebo pôsobil dojmom, že schvaľuje konzumáciu
alkoholu na pracovisku počas pracovnej doby,
• zobrazoval, schvaľoval alebo pôsobil dojmom, že schvaľuje konzumáciu
alkoholu pred alebo počas vedenia motorového vozidla, manipuláciu s
akýmikoľvek strojmi alebo vykonávanie inej aktivity, ktorá z bezpečnostných
dôvodov vyžaduje vysoký stupeň bdelosti, úsudku, presnosti, alebo koordinácie,
• naznačoval, že konzumácia alkoholu by mohla mať pozitívny vplyv na zdravie,
• propagoval konzumáciu alkoholu v priebehu tehotenstva, vrátane zobrazovania
tehotných žien,
• naznačoval, že konzumácia alkoholu je predpokladom alebo podmienkou
úspechu v obchode, štúdiu, športe alebo spoločenskom živote, alebo že na ne
má pozitívny vplyv, alebo že môže prispieť k sexuálnemu úspechu alebo k
úspechu pri zvádzaní druhej osoby,
• mohol porušovať zákon, dobré mravy, pravidlá vhodného správania v
spoločnosti alebo k takémuto konania navádzať
• používal vulgárny, neslušný alebo inou formou nevhodný slovník,

• svojou formou alebo obsahom zneužíval, urážal, osočoval, ohrozoval alebo
akýmkoľvek iným spôsobom porušoval práva iných, najmä, ale nie výlučne
obsah rasistický, sexistický, homofóbny, obscénny a vulgárny,
• zobrazoval nahotu alebo osoby zachytené v polohách alebo postojoch so
zrejmým sexuálnym podtextom, alebo taký kontext naznačoval,
• mohol byť atraktívny pre osoby mladšie ako 18 rokov,
• zobrazoval kreslené alebo animované postavy (fiktívne alebo znázorňujúce
populárne osobnosti), zvieratá alebo iné prvky, ktoré boli vytvorené za účelom
oslovenia osôb mladších ako 18 rokov,
• obsahoval zobrazenie osoby, ktorá je mladšia resp. vyzerá byť mladšia ako 25
rokov,
• bol publikovaný osobou mladšou ako 18 rokov bez ohľadu na typ obsahu,
• by mohol porušovať súkromie osôb,
• obsahoval osobné údaje fyzických osôb s výnimkou mena, ako sú napríklad
telefónne čísla, emailové alebo poštové adresy,
• užívateľa spamovali, to znamená neúmernou formou by sa opakoval alebo
nemal súvislosť s produktmi a aktivitami značiek resp. inými produktmi a
aktivitami spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. a skupiny Asahibeer.
• propagoval komerčné výrobky alebo služby tretích strán za odplatu,
• budil dojem, že ho zverejnil niekto iný ako osoba, ktorá ho v skutočnosti
publikovala.
Ak by ste nás chceli upozorniť na nevhodný obsah na tejto stránke v zmysle vyššie
uvedených pravidiel, obráťte sa, prosím na komise@asahibeer.cz.
Na dodržiavanie pravidiel komerčnej komunikácie dohliada Komisia pre zodpovednosť,
ktorá je zostavená zo zamestnancov i externých odborníkov.

