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Netykieta – Praca w Biedronce  

Witaj,  

Wspólnie tworzymy to miejsce. Chcemy, aby było pomocne i przyjazne dla każdego,  
kto je odwiedza. Dlatego prosimy Cię o zapoznanie się z kilkoma zasadami, które 
wprowadziliśmy. Jeśli nie zastosujesz się do reguł – zastrzegamy sobie prawo 
do usunięcia Twoich treści bez wcześniejszego powiadomienia. 

• Zachęcamy Cię do rozmowy, wyrażania opinii i zadawania pytań. Zależy nam,  
by dyskusja była konstruktywna i wartościowa, a jej uczestnicy traktowani 
z szacunkiem. Dlatego: 
 

•  traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany 

•   szanuj opinię innych, każdy ma prawo do własnego zdania 

•   staraj się uczestniczyć w dyskusji – rozpraszanie jej bezwartościowymi wątkami 

pobocznymi może zostać potraktowane jako spam 

•   ze względu na wszystkich uczestników dyskusji naszym wiodącym językiem 

komunikacji jest język polski; zapytania w pozostałych językach przekierowywać będziemy 

na wiadomości prywatne 

 
• Jesteśmy tu, żeby Ci pomóc. Nie będzie to jednak możliwe bez współpracy z Twojej 

strony.  

•  Jeśli masz konkretny problem lub zastrzeżenie – zachęcamy Cię do komunikacji od 

razu przez wiadomość prywatną. Kontakt bezpośredni pozwoli na szybszą reakcję po 

naszej stronie i ochronę danych, które mogą być niezbędne w wyjaśnieniu sprawy 

•  Poinformuj nas, jeżeli przeczytasz i zobaczysz na stronie coś, co Ci się nie podoba lub 

razi Twoje uczucia 

•  Wszystkie wątki takie jak propozycje współpracy czy prośby o pomoc przesyłaj nam   

w wiadomości prywatnej. Pozwoli to na zachowanie ciągłości komunikacji z Tobą 

• Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za to, co piszesz i publikujesz. Nie będziemy 

akceptować wpisów i treści, które: 

•  mogą być uznane za obraźliwe, seksistowskie, rasistowskie, epatujące nagością, 

przemocą, wulgarnym językiem 

• naruszają prywatność lub dobre imię innych osób, instytucji czy organizacji lub 

prawa własności intelektualnej 



 

•  są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i normami społecznymi 

•  wprowadzają lub mogą wprowadzać innych w błąd, są spamem, „łańcuszkami 

szczęścia”, lub linkują do serwisów zewnętrznych 

•  są działaniami promocyjnymi lub reklamowymi. 

       

 

 

 


