Etiske samt øvrige regler for brugen af hjemmesiden
under Årre Borgerforening og Årre Boldklub.
Pkt. 1

Hjemmesiden kan og må ikke benyttes til nogen form for religiøs eller politisk propaganda,
som kan virke anstødelige eller diskriminerende

Pkt. 2

Hjemmesiden kan og må ikke benyttes til nogen form for race eller kønsdiskrimination samt
andre former for ærekrænkende budskaber

Pkt. 3

Ingen pornografiske tekster eller foto samt øvrige prekære billeder, indeholdende
ovenstående materiale, kan og må bringes på hjemmesiden. Datatilsynets regler og
lovgivning er gældende på området

Pkt. 4

Ingen private billeder eller tekster der på nogen måde kan virke anstødelige, kan og må
bringes på hjemmesiden. Datatilsynets regler og lovgivning er gældende på området

Pkt. 5

Kun Erhvervsvirksomheder som er momsregistreret kan få et link lagt ind, og kun til egne
sider. (Vederlag herfor aftales nærmere)
Annoncering samt indlæg og omtaler på egne hjemmesider og som er linket op til vores
hjemmeside skal altid overholde den til enhver tid gældende danske lovgivning på området,
herunder regler og lovgivning der er udstukket af Datatilsynet med hensyn til
personfølsomme oplysninger, det gælder bl.a. personnumre, navne samt billeder og
lignende
Markedsføringslovens bestemmelser skal altid som minimum gøres gældende og ingen må
påføre andre skade eller anden uheldig påvirkning, og især må ingen ulovlig markedsføring
samt anprisninger rettet mod børn og unge, finde sted
Årre Borgerforening og Årre Boldklub, har ingen juridisk ansvar herfor, men vil altid kunne
forlange ulovlig anvendelse heraf stoppet og misbrug af ovenstående regler vil medføre
fjernelse af indlagt materiale uden yderligere varsel, og i værste fald vil man blive gjort
juridisk ansvarlig for misbruget

Pkt. 6

Hjemmesiden skal betragtes som et hjælpemiddel til oplysninger og informationer for alle
private borgere og foreninger samt virksomheder og offentlige og private institutioner og
skal alene tjene til gavn og glæde for de, som vil gøre brug af denne mulighed

Pkt. 7

Kun personer med en aftale med bestyrelserne i Årre Borgerforening og Årre Boldklub har
adgang til at foretage rettelser og tilføjelser til denne hjemmeside. Alle aftaler herom skal
være skriftlige og påtegnet, med underskrifter af alle parter

Pkt. 8

Alle yderligere forhold vedrørende denne hjemmeside skal forelægges bestyrelserne i Årre
Borgerforening og Årre Boldklub som herefter vil tage sagen op til endelig afgørelse på
deres førstkommende bestyrelsesmøder og man vil altid få et skriftligt svar, på sine

