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////// Ciência para uma vida melhor

Política para Comentários
Informações gerais
Este documento visa comunicar e discutir questões relacionadas à política de comentários no
Facebook oficial da Bayer S.A. Os usuários devem ter uma conta no Facebook para postar
mensagens ou comentários.
Para todas as outras perguntas sobre a Bayer, como dúvidas relacionadas aos negócios da
companhia, por favor, utilize a página de contato: https://www.bayer.com.br/pt/fale-conosco.
Com nossos canais, esperamos estabelecer um espaço de diálogo e troca com a sociedade.
Para isso, por favor, siga as seguintes instruções ao visitar o perfil da Bayer no Facebook.

I. Etiqueta
O estilo de comunicação nesta página do Facebook deve ser caracterizado da seguinte maneira:
// Trate os outros usuários como você mesmo gostaria de ser tratado;
// Todos têm o direito de expressar sua própria opinião. Pedimos que respeite isto e não tente
impor sua opinião a mais ninguém;
// Respeite os direitos das outras pessoas.

II. Eliminação de mensagens e desativação de contas no Facebook
As ações a seguir violam os Termos de Uso do Facebook. Sendo tomadas, elas implicarão na
exclusão imediata de mensagens publicadas. No caso de infrações graves ou repetidas, resultarão
na exclusão de qualquer outra mensagem do usuário e na desativação de sua conta no Facebook:
// Insultos pessoais ou comentários degradantes de qualquer tipo;
// Comentários depreciativos sobre instituições, organizações ou empresas;
// Comentários sexistas, racistas ou discursos de ódio;
// Qualquer violação dos direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais;
// Comentários que não estejam relacionados com as mensagens em discussão ou que estejam fora do âmbito do
debate;
// Incitação à violência de qualquer tipo;
// Convites para participar de manifestações ou comícios de qualquer orientação política;
// Oferta de bens ou serviços, seja de natureza comercial ou privada;
// Utilização desta página do Facebook como espaço publicitário;
// Spam, ou seja, qualquer forma de conteúdo gerado automaticamente - ou a publicação repetida do mesmo
comentário.

III. Política de privacidade
Dados do usuário: queremos usar esta página do Facebook para nos comunicarmos com a sociedade
sobre saúde e nutrição, ancorando-se no propósito Bayer de se fazer "Ciência para uma vida melhor".
Como é o caso no Facebook, qualquer pessoa que clicar no botão "Curtir" envia seus dados para a rede
social, os quais também são acessíveis à Bayer S.A (doravante denominado BAYER). Gostaríamos de
esclarecer como essas informações são utilizadas: os dados recebidos cobrem a estrutura de idade
média, local de residência, sexo, idioma e atividade de todos os usuários da página. Eles nos são
fornecidos exclusivamente pelo Facebook e de forma resumida. Em nenhum momento a BAYER recebe
dados sobre indivíduos ou pequenos grupos de usuários. Os dados não são compartilhados com
terceiros, e são utilizados exclusivamente para administrar esta página.

IV. Isenção de responsabilidade
As mensagens publicadas em resposta aos nossos artigos refletem apenas a opinião de membros
individuais. Em nenhum caso seremos responsáveis pelo conteúdo de quaisquer mensagens, ou por
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conclusões que possam ser tiradas delas.
A BAYER não faz declarações e nem dá garantias de qualquer tipo sobre a retidão ou integridade do conteúdo.
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