Informacja o Forum:
Właścicielem i administratorem serwisu Plodnosc.pl i funkcjonującego w jego ramach Forum
jest Sylwia Bentkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BruBen Polska Sylwia
Bentkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z
siedzibą przy ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa, NIP: 6332011669
1. Zasady funkcjonowania Forum

Forum dyskusyjne funkcjonujące w serwisie Plodnosc.pl zostało dla czytelników serwisu i
służy jako platforma do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów oraz komunikacji z
współpracującymi z Forum Lekarzami i klinikami Leczenia Niepłodności.

1.1

Celem działania Forum jest szerzenie wiedzy, wymiana doświadczeń i prowadzenie
dyskusji z zakresu leczenia niepłodności, przebiegu ciąży oraz dziecka.

1.2

Zabrania się umieszczania na stronach Forum wszelkiego typu reklam lub treści o
charakterze reklamowym, linków do reklam i konkursów.

1.3

Zabrania się udzielania porad o charakterze medycznym oraz diagnozowania. Na
Forum dzielimy się swoim doświadczeniem i wiedzą

1.4

Przedstawiciele firm farmaceutycznych, osoby mające związek z ośrodkami leczenia
niepłodności, oraz wszelkimi podmiotami mającymi w obszarze swojego działania
wspieranie starań o dziecko, leczenia niepłodności, prowadzenia ciąży, porodu etc
mają obowiązek stosowania nazwy użytkownika pozwalającej na jednoznaczną
identyfikację powiązań z ww podmiotami.

1.5

Wyjątkiem od zasad opisanych w pkt 1.3 są wypowiedzi, komentarze, porady
udzielane przez Lekarzy współpracujących z Forum i Serwisem Plodnosc.pl

2. Moderatorzy i zakres ich działań

2.1 Nad poziomem dyskusji prowadzonych na Forum czuwa moderator. Ma on uprawnienia
do cenzurowania zamieszczonych postów w przypadkach określonych Ustawą Zasadniczą, KK
i KC oraz w sytuacji, gdy zamieszczane posty:

* są niezgodne z etykietą
* mają na celu wywoływanie kłótni
* obrażają innych użytkowników forum
* obrażają z imienia i nazwiska osoby prywatne
* nie dotyczą tematyki danego działu na forum lub całego serwisu

2.2. Moderator może tymczasowo lub czasowo zablokować konto (profil) w przypadku, gdy:
internauta zamieszcza w poście spam, reklamy lub nagminnie łamie zasady wymienione w
2.1.

2.3 Moderator może usuwać, przenosić, łączyć posty i wątki w celu porządkowania Forum.
Pytania dotyczące forum proszę kierować na adres administratora forum:
adminforum@brubenpolska.pl

3. Działy tematyczne Forum

Na Forum znajdują się działy tematycznie związane z kategoriami publikowanymi w serwisie
plodnosc.pl W konkretnych działach należy dyskutować na tematy związane z tytułami,
których dany dział dotyczy. Tematy umieszczane w działach, do których nie należą będą
usuwane lub w szczególnych przypadkach przenoszone do właściwego działu.

5. Akceptacja regulaminu

5.1 Uczestnictwo na Forum oraz w dyskusjach wiąże się z akceptacją zasad ustalonych przez
niniejszy regulamin.

5.2 Odpowiedzialność za treść w poście spoczywa na jego autorze. Może on dowolnie
dokonywać jego edytowania i usuwania. Każdy ma prawo do usunięcia posiadanego na
forum konta. W przypadku trudności związanych z usunięciem konta należy skontaktować
się z administratorem forum adminforum@brubenpolska.pl

5.3 W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych na Forum obowiązują zapisy opisane w
regulaminie i polityce prywatności serwisu plodnosc.pl: https://plodnosc.pl/regulamin-plodnosc-pl/
oraz https://plodnosc.pl/polityka-prywatnosci/

