Betingelser og fortrolighedspolitik
1. Private oplysninger
Personlige data, der knytter sig til din dyrepoliti.dk profil vil blive behandlet yderst seriøst. Ved mistanke om
misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil dyrepoliti.dk imidlertid kunne videregive
oplysningerne til politiet.
De oplysninger du har afgivet om dig selv - for eksempel dit navn, din adresse eller dit telefonnummer beskyttes i overensstemmelse med persondataloven. Alle krav fra Datatilsynet overholdes nøje.
2. Politisk indhold
Partipolitisk indhold begrænses til følgende:
Det er tilladt i artikler og debatindlæg at henvise til politiske partier ved navns nævnelse. Det er ikke tilladt
at fremsætte opfordring til stemmeafgivelse på enkeltpersoner eller parti, eller foretage henvisning til
eksterne webadresser, telefonnumre, e-mails eller Facebook sider, tilhørende politiske partier.
3. Ansvarsfraskrivelse
Indhold på dyrepoliti.dk, der leveres af brugerne, herunder indlæg i debatter og artikler, er ikke
nødvendigvis udtryk for dyrepoliti.dk’s holdning. Det juridiske ansvar for indhold leveret af brugere påhviler
alene brugeren/brugerne, der leverer indholdet.
4. Informationsdeling
dyrepoliti.dk overdrager ikke dine personlige oplysninger til andre.
Ved oprettelse på dyrepoliti.dk erklærer du at de oplysninger du opgiver i din profil og dine personlige
informationer, såvel som i debatindlæg, gæstebogsindlæg og andre steder på siden, er sandfærdige og i
overensstemmelse med dansk lovgivning. Det er ikke tilladt at oprette profiler på vegne af en anden person.
5. Sletning
dyrepoliti.dk forbeholder sig ret til, uden forbehold eller varsel, at slette/ændre profiler der udnytter
dyrepoliti.dk kommercielt, indeholder anden form for reklame, er anstødelige, usandfærdige,
diskriminerende, injurierende, ikke overholder brugerbetingelserne eller på anden måde vurderes ikke at
leve op til sidens formål, koncept og almen pli. Såfremt der opstår tvivl om ægtheden af en profil vil
bevisbyrden påhvile profilens ejer, og dyrepoliti.dk forbeholder sig ret til at slette profilen, hvis ikke
ægtheden kan bevises på forlangende.
I det tilfælde at dansk lovgivning er overtrådt, vil forseelsen blive anmeldt til politiet, inkluderet IP-adresser
brugt ved login/oprettelse, samt enhver anden form for relevant information om brugeren samt indhold
postet i relation til overtrædelsen.
6. Ophavsret
Brugeren erklærer ved upload af en hvilken som helst form for indhold, som i fuldstændigt eller begrænset
omfang offentliggøres eller videregives via dyrepoliti.dk, i tidsubegrænset omfang at være i besiddelse af
den fulde ophavsret til det givne materiale. Det er således ikke tilladt, uden forudgående tilladelse fra
rettighedshaveren, at poste tekster eller billeder som er hentet på eksterne hjemmesider.

