
Riktlinjer för Community/Forum  
– 15 med Paolo 
 

Välkommen!  
Välkommen till 15 med Paolo-communityn. 
Jag är så glad att du har bestämt dig för att delta i min Community. Om du är ärlig, vänlig och 
respektfull mot andra är du alltid välkommen. Medlemmarna kommer till Community för 
inspiration, stöd och hjälp på sin resa mot hälsosamma vanor.  
Reglerna nedan är avsedda för att säkerställa att Community som en välkomnande och säker 
plats. Inlägg som strider mot våra riktlinjer kommer att tas bort.  
  
Mitt mål är att låta användare uttrycka sig fritt så länge som det inte kränker andra.  
Alla behandlas enligt samma standard på 15 med Paolo. 
  
Jag ber dig att visa hänsyn, tänka innan du agerar och följa våra community-riktlinjer både 
online och offline. 

Genom att delta, håller du med om att följa alla våra riktlinjer, som ingår i våra 
användarvillkor. Om du inte följer dessa riktlinjer förbehåller vi oss rätten att ta bort 
eventuella inlägg eller kommentarer och / eller upphäva eller avsluta ditt deltagande i 
Community. 
 

1. UPPTRÄDA VÄNLIGT.  
Var vänlig mot alla du möter, även om du inte håller med deras åsikter. Vara 
respektfull och förstår att alla är olika. Använd inte språk eller bilder som andra 
medlemmar kan betrakta som hot, missbruk, trakasserier, hat, rasistiskt eller etniskt 
stötande mot andra medlemmar eller mot 15 med Paolo. Hot och våld och 
användande av fult språk som personliga attacker tolereras inte. 
 

2. ANVÄND EN ANNAN PLATFORM FÖR POLITISKA ÄNDAMÅL.  
Vi förstår att politik diskuteras varmt i sociala medier, men kom ihåg att 
medlemmarna kommer till Community för vägledning och stöd för en hälsosam 
livsstil.  
Var vänlig och skapa inte inlägg som handlar om politisk ställning. Om du väljer att 
prata om politik, ange tydligt hur dessa problem påverkar din hälsoresa, annars kan 
posten eller kommentaren tas bort. Andra icke-viktrelaterade inlägg är alltid tillåtna 
så länge de inte bryt 

3. REKLAM ELLER SPAM ÄR INTE TILLÅTET.  
Var vänlig och håll Community fritt från reklam eller andra kommersiella syften.  
Lägg inte in länkar till e-handelswebbplatser, insamlingsinsatser och 
välgörenhetsprojekt etc. Medlemmar får dela med sig av produkter som har hjälpt på 
sin resa så länge det inte är för personlig ekonomisk vinning. 
 
 
 



4. LÄGG INTE UT INFORMATION KOPIERAT AV ANDRA.  
Var medveten om att om du skickar in eller länkar till upphovsrättsskyddad 
information kan du hållas ansvarig gentemot informationsägaren. 15 med Paolo 
ansvarar inte för några inlägg som bryter mot upphovsrättslagar. 
 

5. LÄGG INTE UT INFORMATION SOM BRYTER MOT ANDRAS INTEGRITET.  
Tänk på andras integritet och lägg inte ut något som avslöjar någons personliga 
uppgifter, till exempel deras fullständiga namn, telefonnummer, e-postadress eller 
bostadsadress, eller kreditkortsnummer, andra medlems bilder eller annan 
information utan deras medgivande. 15 med Paolo är inte ansvarig för någon av dina 
egna privata uppgifter du väljer att dela med andra medlemmar. 

 
Frågor 
Vad ska jag göra om jag ser något som jag anser bryter mot riktlinjerna? 
Om du ser ett inlägg eller en kommentar som bryter mot någon av ovanstående regler, 
rapportera det som olämpligt på info@15medpaolo.se så kommer våra moderatorer att 
granska detta.  
Vad ska jag göra om jag ser något jag inte håller med? 
Om du ser ett inlägg eller en kommentar som du är oense med, bläddrar du förbi den. 

JAG KOMMER: 
Jag kommer ta mig tid att läsa och förstå dessa riktlinjer. 
Jag kommer vara en respektfull community-medlem. 
Jag kommer acceptera att dessa riktlinjer gäller mig (och alla mina vänner). 
 
Hjärtligt välkommen! 
  
Paolo Roberto 
info@15medpaolo.se 
 


