Splošni pogoji za ocenjevanje in podajanje mnenj
potrošnikov
Ti splošni pogoji urejajo vašo uporabo storitve ocenjevanja in podajanja mnenj za potrošnike
("storitev CRR"), ki jo omogoča L’Oreal Slovenia d.o.o., Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana,
Slovenija, prek svojega tržnega oddelka Active Cosmetics ("L’Oréal") na svojem spletnem mestu
("spletišče"). Če ste zaposlenec pri družbi L’Oréal ali kateri koli njeni povezani družbi, storitve CRR
ne smete uporabljati.
I.

Splošni pogoji

Z objavo mnenja na tem spletišču, zastopate in jamčite, da:






je vaše mnenje skladno s Pogoji uporabe tega spletišča in s temi Splošnimi pogoji uporabe;
ste sami avtor mnenja, da ne uporabljate identitete druge osebe, ne uporabljate
neresničnega e-naslova oziroma, da na kakršen koli drugi način ne zavajate v zvezi z izvorom
vašega mnenja;
je vaše mnenje vaše izvirno delo in ne krši pravic intelektualne lastnine nobene tretje osebe;
je vsa vsebina, ki jo objavljate, resnična in točna.

Nadalje se strinjate in jamčite, da ne boste objavljali nobene vsebine, ki:








vas identificira drugim potrošnikom (zato vas prosimo, da ne uporabljate svojega polnega
imena; namesto tega uporabite le ime ali svoj "vzdevek");
vsebuje kakršne koli informacije (vključno s cenami) o konkurentih L’Oréal ali njihovih
izdelkih (konkretno drugi proizvajalci in/ali distributerji in/ali prodajalci izdelkov za zdravje
in lepoto);
ni povezana z namenom objave mnenj o izdelkih, ki so navedeni na spletišču;
za vas predstavlja vir nadomestila ali denarja s strani katere koli tretje osebe ali, ki lahko
šteje za oglaševanje oziroma nagovarjanje k nakupu (kar vključuje kakršne koli vsebine, ki
usmerja posel stran od družbe L’Oréal);
vključuje kakršne koli informacije, ki se nanašajo na druga spletna mesta, naslove URL, epoštne naslove, kontaktne informacije ali telefonske številke;
vsebujejo kakršne koli dejanske oziroma navajajo, kako se ustvari, računalniške viruse ali
druge morebitno moteče ali škodljive programe ali datoteke.

L’Oréal si pridržuje pravico do omejitve ali prekinitve dostopa vsakemu uporabniku, ki krši te splošne
pogoje uporabe, in ki zavračajo objavo, spremembo, popravek ali izbris katerega koli komentarja, ki
ga L’Oréal po lastni presoji šteje za kršitev teh splošnih pogojev. Poleg tega si pridržuje pravico, da
prepreči objavo:






podvojenih vsebin;
mnenj brez vsebine;
mnenj, napisanih v jeziku, ki ni Slovenščina;
kakršne koli nerazumljive vsebine (na primer, ki vsebuje naključne znake ali nizov besed
brez pomena).

L’Oréal ne more jamčiti, da boste lahko popravili ali izbrisali katero koli vsebino, ki jo predložite. Pred
objavo bodo vse ocene in pisni komentarji pregledani v smislu skladnosti s temi splošnimi pogoji.
Ocene in pisni komentarji se praviloma objavljajo v razdelku Izdelki i Članki.
II.

Osebni podatki

Z oddajo svojega e-naslova, vezano na ocenjevanje in podajo mnenj, se strinjate, da vas L’Oréal in
njegovi zunanji ponudniki storitev lahko prek vašega e-naslova kontaktirajo v zvezi z mnenjem in,
če ste se s tem strinjali, za namene iskanja tržnih poslov.

Za nadaljnje informacije o obdelavi osebnih podatkov vas prosimo, da preberete našo politiko
varovanja zasebnosti, tukaj.
III.

Intelektualna lastnina

Za vsako mnenje, ki ga objavite, družbi L’Oréal podelite brezplačno, nepreklicno, neizključno,
globalno in za pravno obdobje zaščite pravic intelektualne lastnine, kot je opredeljeno s francoskimi
in tujimi zakoni ter mednarodnimi konvencijami (vključno s kasnejšimi dodatki in spremembami
pravil) veljavno dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje, prilagajanje, urejanje, distribucijo,
prevod, izdelavo izvedenih del, vključitev v druga dela, in drugo izrabo teh vsebin in/ali vključitev
teh vsebin v kakršno koli obliko, nosilec ali tehnologijo. Potrjujete, da L’Oréal lahko prevede in objavi
vaše mnenje na svojih straneh družabnih medijev Facebook in na kateri koli tujejezični različici
svojega spletnega mesta http://www.laroche-posay.si/ . Na tej točki vas tudi obveščamo, da
morebitne take objave lahko vključujejo vaše ime (ali vzdevek, kot je predlagano zgoraj), ki ste ga
uporabili za objavo svojega mnenja.
IV.

Kontaktne informacije

Če imate zadržke ali pritožbe v zvezi s katerim koli izdelkom družbe L’Oréal in kako jih uporabljati,
nas prosimo kontaktirajte prek spodnjega e-naslova adba.data.protection@loreal.com i
info@laroche-posay.si

