Informação Geral
Está página é uma plataforma que pretendemos utilizar para comunicar e discutir assuntos
relacionados com Bayer Crop Science Portugal. Os utilizadores devem ter a sua própria
conta de Facebook para publicarem mensagens ou comentários.
Para qualquer informação sobre a Bayer, como por exemplo dúvidas de produto, utilize o
nosso formulário de contacto.
Esperamos trocar ideias consigo e ler as suas mensagens e comentários.
Por favor, respeite as nossas orientações quando utilizar esta página do Facebook.
I. Boas Práticas Online
O estilo de comunicação nesta página de Facebook deve ser caracterizado por:
•

Tratar cada utilizador tal como gostaria de ser tratado;

•

Cada um tem o direito de expressar a sua própria opinião. Por favor respeite as opiniões
dos outros e não os tente forçar quanto à sua opinião;

•

Respeite os direitos de terceiros.

II. Eliminação de mensagens e desactivação de contas Facebook
As seguintes ações violam os termos de utilização e poderão resultar na eliminação imediata
das mensagens publicadas ou, em caso de reincidência ou violação grosseira, à exclusão
de quaisquer outras mensagens do utilizador e desativação da sua conta de Facebook para
esta página de Facebook:
•

Insultos pessoais ou comentários humilhantes de qualquer tipo;

•

Comentários depreciativos sobre instituições, organizações ou empresas, comentários
sexistas ou racistas, ou de incitamento ao ódio;

•

Qualquer violação de direitos de terceiros, incluindo em particular os direitos de autor;

•

Comentários não relacionados com as mensagens em discussão ou não relacionados
com o tema;

•

Incentivo a qualquer tipo de violência;

•

Convocação para protestos ou manifestações de natureza política;

•

Oferta de produtos ou serviços, quer seja de cariz privado ou comercial, ou utilização
desta página de Facebook como espaço promocional;

•

Spam, ou qualquer forma de geração automática de conteúdo ou publicação repetida
do mesmo comentário.

III. Política de Privacidade
Dados do utilizador: Pretendemos utilizar esta página do Facebook para comunicar com
pessoas sobre agricultura. No caso do Facebook, ao clicar no botão “Gosto” está a enviar
dados para o Facebook, os quais ficam acessíveis à Bayer Crop Science LDA (doravante
designada como BAYER). Gostaríamos de clarificar sobre a forma como esses dados são
utilizados: os dados recebidos abrangem faixa etária, local de residência, género, idioma e
atividade de todos os utilizadores da página. Os dados são-nos disponibilizados pelo
Facebook exclusivamente de forma sumarizada. Em nenhum momento a BAYER recebe
informações pessoais ou dados de pequenos grupos de utilizadores. Os dados não são
partilhados com terceiros. Os dados do utilizador são utilizados exclusivamente para
administrar esta página.
IV. Isenção de responsabilidade - Disclaimer
As mensagens publicadas em resposta aos nossos artigos refletem apenas a opinião
individual dos participantes. Em nenhuma situação seremos responsáveis pelo conteúdo de
quaisquer mensagens, ou pelas conclusões que delas possam ser retiradas. A BAYER não
faz declarações ou dá garantias de qualquer natureza sobre o rigor e integridade do
conteúdo.

