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INDLEDNING
Velkommen til CareerMentor. Hvis du er ærlig, venlig og respektfuld overfor andre, er du
altid velkommen her. Vores mål er at give vores mentorer og mentee’s mulighederne for at
udtrykke sig frit, så længe det ikke fornærmer vores brugere. Derfor beder vi dig om at være
hensynsfuld inden du handler og overholde vores retningslinjer både online og offline.
Upassende offline eller online opførsel kan føre til en opsigelse eller nedlukning af din konto
hos os.
Denne adfærdskodeks er et officielt dokument med regler, principper, brugerforventninger
og værdier, der er grundlæggende i vores online community for at fungere på en social, etisk
og bæredygtig måde. Dette dokument giver vejledning til vores brugere indenfor områder og
situationer, når de har brug for at tage personlige etiske beslutninger, og kan samtidig
bruges til at sætte standarden for vores brugere, leverandører og partnere. Hvis du
overtræder en af de nedenstående adfærdskodeks, så kan du risikere at få din profil lukket.
Vi opfordrer dig også til at rapportere enhver opførsel, der overtræder vores adfærdskodeks,
til os via info@careermentor.dk
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CareerMentor er ikke et sted for:
Dating / seksuelt indhold

CareerMentor er ikke en dating hjemmeside eller skabt til det formål. Husk at holde et
passende sprogforbrug og formulering. Ingen deling af nøgenbilleder, seksuelt eksplicit
indhold eller opfordring til at dele eller bede om seksuelle billeder i chat. Hold det rent, og
husk, at CareerMentor har til formål at fremme din karriere via mentorordninger og ydelser.
Chikane

Man må ikke opmuntre andre til at engagere sig i målrettet misbrug eller chikane mod andre
brugere.

Dette

inkluderer

afsendelse

af

uopfordret

seksuelt

indhold

til

dine

mentorer/Mentees. Rapporter ind til os hvis du oplever forfølgelser, trusler, mobninger eller
andre former for upassende adfærd.
Vold og fysisk skade

Vi tolererer ikke voldeligt, grafisk eller upassende indhold på CareerMentor eller handlinger
eller indhold, der taler for eller truer med vold af nogen art, herunder truende eller fremme
terrorisme. Fysisk overfald, tvang og enhver voldshandling er strengt forbudt. Indhold, der
går ind for eller opfordrer til selvmord er heller ikke tilladt. I disse situationer kan vi tage
forbehold i at hjælpe brugeren med at få professionel hjælp og rådgivning.
Hadefulde udtalelse

Ethvert indhold som går ind for eller hylder racisme, fordomme, had eller vold mod
enkeltpersoner eller grupper baseret på faktorer som race, etnicitet, religiøs tilknytning,
handicap, køn, alder, national oprindelse, seksuel orientering eller kønsidentitet er ikke tilladt
i platformen
Private informationer

Du må ikke offentliggøre dine eller andres private oplysninger. Dette inkluderer
personnummer, pas, adgangskoder, økonomiske oplysninger eller andre personfølsomme
oplysninger. Undgå også at dele oplysninger såsom din privat adresse.
Spam

Vær ikke falsk og brug en ægte profil i stedet. Brug ikke CareerMentor til at henvise folk til
eksterne websteder via et link eller på andre måder forsøger at lave reklame.

3

Adfærdskodeks - sidst opdateret: Maj 2020

Promoveringer

Opfordre andre brugere til at dele reklamer er forbudt på CareerMentor. Det er fint at invitere
din Mentor / Mentee til noget, som I er begge enige om, men hvis formålet med din profil er
at annoncere din begivenhed eller virksomhed, non-profit, politisk kampagne, konkurrence
eller andre, så vil din profil blive slettet.
Prostitution og handel

Fremme eller være fortaler for kommercielle seksuelle tjenester, menneskehandel eller
andre seksuelle handlinger er strengt forbudt og vil resultere i, at din profil vil blive slettet.
Scamming

CareerMentor har en nultolerancepolitik for snyd af enhver form. Enhver, der forsøger at få
andre brugers private oplysninger for svigagtig eller ulovlig aktivitet, vil få deres profil slettet.
Enhver bruger, der bliver fanget, og som deler deres egne økonomiske kontooplysninger
(PayPal, Mobilepay osv.) med det formål at modtage penge fra andre brugere kan også
resultere i sletning af profilen.
Falske profiler

Vær dig selv! Lad ikke som om du er en anden. Prøv ikke på at efterligne eller på andre
måder at repræsentere en falsk tilknytning eller forbindelse til personer du ikke kender. Dette
inkluderer falske profiler eller flere kontoer. Selvom vi synes, at din Justin Bieber-profil er
sjove, så er du ikke Justin Bieber. Vær dig selv.
Mindreårige

Du skal være 15 år eller ældre for at bruge CareerMentor. Derfor tillader vi heller ikke
billeder af uledsagede mindreårige. Hvis du vil sende billeder af dine børn, skal du sørge for,
at du også er på billedet. Hvis du ser en profil, der inkluderer en uledsaget mindreårig,
opmuntrer til skade på en mindreårig eller ser en mindreårig på en seksuel eller
suggererende måde, skal du straks rapportere det ind til os.
Copyright og overtrædelse af varemærke

Hvis tingene ikke er dine, så skal du ikke sende det uden ejerens godkendelse. Hvis din
CareerMentor-profil inkluderer noget arbejde, der er ophavsretligt beskyttet eller varemærket
af andre, så skal det vises tydeligt, medmindre du har tilladelse til at vise/dele det.
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Ulovlig brug

Brug ikke CareerMentor til at gøre noget ulovligt. Samfundets regler gælder også online i
vores platform.
En person, en konto

Din konto hos os kan ikke have flere ejere, så du må ikke oprette en konto med din ven eller
en anden. Derudover skal du ikke opretholde flere CareerMentor-konti med mindre du sletter
den forrige. Kontakt os gerne hvis du ser en falsk profil under dit navn og med dit billede på.
Længerevarende dataopbevaring

Brug CareerMentor til at finde en Mentor, brug CareerMentor til være en mentor eller, brug
CareerMentor til at finde nye forbindelser og inspiration! Men hvis du ikke har været aktiv i
mere end to år, så vil vi slette din konto på grund af inaktivitet.

Hvordan anmelder eller blokerer jeg en anden bruger?
Du kan blokere og anmelde andre brugere du har en samtale med hvis du mener de har
udvist upassende eller mistænkelig adfærd. Du gør dette ved at trykke på advarselsikonet
oppe i højre hjørne i chat vinduet med personen du vil blokere. Du vil blive bedt om at angive
en årsag for blokeringen, vi vil herefter vurdere om brugeren helt skal udelukkes fra
platformen ud fra din beskrivelse af forløbet. Når du har blokeret en bruger vil samtalen blive
låst og du kan ikke sende eller modtage flere beskeder fra den pågældende bruger.
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