PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO FACEBOOK
Dne : 6.12.2016
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Facebook skupina " PTC CLICK ADS - OFFICIAL " je otevřena jen pro registrované členy
Registrace je dobrovolná .
Facebook skupina ( stránka ) je určena pro sdílení informací,tipů atd.. o Ptc Click Ads .
Je zakázáno zadávat otázky " Na členské výplaty " ( z bezpečnostních důvodů a zejména pro fundované odpovědi ) .
Je zakázáno - vkládat reklamní příspěvky či propagovat politické strany,konkurenční systémy,
náboženské spolky či sdružení,násilí v jakékoliv formě,zboží ( pokud není propagace zpoplatněna )
Je zakázáno používání vulgárních slov a verbálně napadat ostatní členy a administrátory FB skupiny .
Člen skupiny bere na vědomí,že při porušení těchto pravidel ,může být ze skupiny VYŘAZEN .
Při závažném porušení PRAVIDEL - může být ,zrušeno členství u Ptc Click Ads ( bez náhrady ) .
ze všech systémů které vlastní Computer Servis Ltd .
Člen skupiny zaručuje,že obsah který zveřejnil ( příspěvek,fotografie a soubor ) , bude v souladu ,
morálních zásad a dle výše uvedených podmínek .
Administrátor / jejka

TERMS AND CONDITIONS FOR FACEBOOK
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Facebook group "PTC CLICK ADS - OFFICIAL" is open only to registered members.
Registration is voluntary.
Facebook group (page) is designed for sharing information, .. o Ptc Click Ads.
It is forbidden for putting questions "The membership payment" (for security reasons) .
It is prohibited - insert advertising messages or promote political parties competing systems,
religious societies or associations, violence in any form of goods (if not the promotion charge).
It is forbidden to use vulgar words and verbally attacking other members and administrators FB group.
Group member acknowledges that any violation of these rules may be excluded groups and the
account is deleted.
Member of the group ensures that content is published (post photos and files) will be consistent,
moral principles and in accordance with the above conditions.
Administrátor / jejka

