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POLITICA EAQUALS PRIVIND REȚELELE SOCIALE  

 

Rețelele sociale reprezintă instrumente de comunicare pe suport web care permit interacțiunea 

prin partajarea și consumul de informații. Această politică acoperă folosirea platformelor Eaquals 

de rețele sociale și, de asemenea, întregul domeniu al rețelelor de socializare.  

Platformele de rețele sociale ale Eaquals sunt următoarele: 

Pagina de Facebook a Eaquals https://www.facebook.com/EAQUALS  

Blogul Eaquals   https://www.eaquals.org/members/members-blog 

Pagina de Linkedin a Eaquals  https://ie.linkedin.com/company/eaquals  

Contul de Twitter al Eaquals  https://twitter.com/Eaquals  

Contul de Instagram al Eaquals https://www.instagram.com/eaquals/  

Contul de Vimeo al Eaquals  https://vimeo.com/user9386256  

 

Termenii politicii Eaquals privind rețelele sociale: 

Scopul politicii noastre este să se asigure că toate interacțiunile care au loc prin intermediul 

platformelor de rețele sociale ale Eaquals sunt relevante, respectuoase și legale.  

Toate persoanele care folosesc și fac uz de platforma de rețele sociale a Eaquals consimt să adere la 

această politică și să o respecte, înțelegând că toate postările aparțin domeniului public.  

• În toate postările trebuie să dați dovadă de respect față de ceilalți. Mesajele nu trebuie să 
includă niciun conținut care să fie ofensator în vreun fel. Înainte de a posta, luați în 
considerare toate comentariile din perspectiva celorlalți.  

• Tot timpul trebuie să aveți în vedere cum puteți contribui la dezvoltarea și creșterea rețelei 
Eaquals prin postările și conversațiile dvs. online. Partajați conținut dacă sunteți de părere 
că acesta este util și de interes pentru alți membri. 

• Asigurați-vă că toate sursele sunt citate și menționate. Nu folosiți materiale protejate prin 
dreptul de proprietate intelectuală. Eaquals nu este responsabilă de nicio informație postată 
de membri, care încalcă legea privind dreptul de proprietate intelectuală.  

• În cazul în care pe platformele de rețele sociale ale Eaqulas apar materiale pe care noi le 
considerăm a fi spam, acestea vor fi îndepărtate.  

 Eaquals își rezervă dreptul de a modifica și a actualiza această politică. 
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Politică actualizată în data de 25.05.2018. 


