
DECLARATIE DE RESPONSABILITATE 

 

Declarație privitoare la responsabilitate 

 

Pernod Ricard România SRL, deținătorul site-ului bethehost.ro, are o tradiție 

îndelungată de promovare a consumului responsabil de alcool. 

Responsabilitatea este extrem de importantă, date fiind produsele sensibile de 

care ne ocupăm. Majoritatea oamenilor asociază produsele noastre cu 

plăcerea, distracția și socializarea, dar ele pot avea un efect contrar atunci când 

nu sunt tratate responsabil. Prin urmare, toate activitățile noastre de marketing 

sunt desfășurate cu grijă față de consumator. În calitate de companie, avem o 

responsabilitate în ceea ce privește modul în care ne comportăm în raport cu 

lumea din jur și societatea în care trăim. Ne străduim să ne comportăm 

întotdeauna în așa fel încât să demonstrăm că merităm încrederea și 

aprecierea părților noastre interesate, indiferent cine sunt acestea sau unde se 

află. 

Printr-o gamă largă de inițiative, de multe ori în parteneriat cu organizații 

externe, inclusiv asociații industriale, autorități de reglementare, autorități 

publici și reprezentanți, noi și societățile noastre afiliate ne-am luat 

angajamentul de a promova consumul responsabil de alcool și de a descuraja 

utilizarea abuzivă a produselor noastre. 

Considerăm că, consumul responsabil de alcool este compatibil cu menținerea 

unui stil de viață echilibrat și pozitiv pentru majoritatea adulților care aleg să 

consume alcool. Pernod Ricard România SRL recomandă și susține consumul 

responsabil de băuturi alcoolice. Fiecare persoana reactioneaza diferit la alcool, 

in functie de o serie de variabile precum inaltimea, greutatea, sexul, varsta, 

starea de sanatate, cand si cum este consumat alcoolul sau cu ce viteza este 

consumat. Tocmai de aceea, este dificila stabilirea unor reguli precise, insa, 

pentru a limita cat mai mult riscurile unui consum exagerat de alcool, exista 

cateva recomandari pe care specialistii le considera importante pentru 

mentinerea sanatatii fizice si mentale. Mai multe informatii puteti gasi 

pe http://www.consuma-responsabil.ro 

http://www.consuma-responsabil.ro/


 

Politica privitoare la conținutul generat de utilizatori 

 

Ca urmare a angajamentului nostru de a promova consumul responsabil de 

alcool, sperăm să înțelegeți faptul că ne așteptăm ca utilizatorii să nu posteze 

comentarii, fotografii, videoclipuri și alte tipuri de conținut („Postări”) care: 

• Înfățișează persoane care nu au împlinit sau nu par să fi împlinit vârsta minimă 
legală pentru consumul de alcool, inclusiv persoane care sunt asociate cu 
consumul de alcool și care nu au împlinit sau nu par să fi împlinit vârsta minimă 
legală pentru consumul de alcool; 

• Sunt făcute de persoane care nu au împlinit vârsta minimă legală pentru 
consumul de alcool; 

• Încurajează cumpărarea sau consumul de alcool de către minori sau consumul 
de alcool ilegal, iresponsabil sau excesiv; 

• Promovează consumul excesiv sau condamnă sau critică în orice mod orice 
persoană care alege să nu consume alcool; 

• Prezintă consumul iresponsabil de alcool într-un mod pozitiv sau asociază 
consumul de alcool cu condusul unui autovehicul, utilizarea oricărui tip de utilaj 
sau desfășurarea oricărui tip de activitate periculoasă; 

• Sugerează faptul că băuturile alcoolice oferă beneficii fizice, psihologice sau 
intelectuale sau contribuie la succesul sexual; 

• Glorifică tăria alcoolului, conținutul relativ înalt de alcool sau efectul îmbătător 
al unei băuturi; 

• Menționează consumul de alcool în legătură cu orice tip de comportament 
ilegal, antisocial, periculos, agresiv sau violent; 

• Conțin logouri, produse sau caractere care fac obiectul drepturilor de autor și 
nu sunt ale mărcilor noastre; 

• Conțin un limbaj sau gesturi jignitoare; sau ar putea să fie considerate jignitoare 
în ceea ce privește sexul, rasa, orientarea sexuală, religia sau cultura; sau 
reprezintă un atac la persoană îndreptat împotriva unui alt utilizator, unei alte 
persoane sau unei alte societăți. 

În cazul în care postarea dvs. nu respectă prevederile de mai sus, ne rezervăm 

dreptul de a o șterge. 

 


