Politica privind conţinutul
Politicile enumerate ín această secţiune completează Termenii şi condiţiile noastre şi descriu
politicile de publicitate Google privind produsele şi serviciile. Aceste politici se pot aplica atât
anunţului, cât şi conţinutului site-ului dvs.
Aplicarea politicilor noastre va implica íntotdeauna un element de subiectivitate şi ne
rezervăm dreptul de a respinge sau de a aproba orice anunţuri. După cum este precizat ín
Termenii şi condiţiile noastre, dvs. sunteţi reprezentant şi garantaţi că site-ul dvs. de Web
şi/sau anunţurile respectă toate legile aplicabile.
Truse pentru testare HIV la domiciliu
Nu promovaţi truse de testare HIV la domiciliu.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea truselor de testare HIV la domiciliu când
sunt vizate ţări precum Statele Unite sau Regatul Unit.
"Anti" şi violenţa
Nu promovaţi violenţa sau nu pledaţi împotriva unui grup protejat.
Nu sunt permise textele de anunţ care pledează împotriva unei organizaţii, persoane sau
unui grup de persoane.
Anunţurile şi site-urile de Web asociate nu pot promova violenţa sau pleda împotriva unui
grup protejat. Un grup protejat se distinge prin:
• Rasa sau originea etnică
• Sex
• Culoare
• Vârstă
• Originea naţională
• Statutul de veteran
• Religie
• Orientarea sexuală/identitatea sexuală
• Dizabilitate
Ajutoare academice
Nu promovaţi ajutoare academice inacceptabile.
Nu este permisă publicitatea pentru ajutoare academice. Aceasta include servicii de
,,susţinere de teste", ín care cineva susţine un examen ín locul altcuiva, şi servicii de
redactare academică ce oferă teze sau dizertaţii etc. particularizate sau deja scrise.
Ajutoare pentru trecerea testelor de droguri
Nu promovaţi ajutoare pentru trecerea testelor de droguri.
Nu este permisă publicitatea pentru produse destinate a ajuta pe cineva să treacă un test
de droguri. Acestea includ produse, cum ar fi băuturi pentru ascunderea urmelor de drog şi
aditivi pentru teste de urină.
Alcoolul
Nu promovaţi produse alcoolice neacceptabile şi nu promovaţi alcoolul în locurile
în care este interzis.
Permitem anunţurilor să promoveze alcoolul în limitele următoarelor restricţii, bazate pe
reglementări locale.
Alcool tare şi lichior:
Nu este permis ca anunţurile să promoveze direct vânzarea alcoolului tare şi a lichiorului.
Aceasta înseamnă că vânzarea alcoolului tare şi a lichiorului nu poate fi promovată în
anunţuri şi nu poate reprezenta tematica site-ului dvs. (să ocupe o porţiune semnificativă
din site). Cu toate acestea, anunţurile pentru alcool tare şi lichior având ca unic scop
branding-ul pot viza următoarele ţări unde astfel de anunţuri respectă reglementările locale:
Argentina
Hong Kong
Rusia

Australia
Austria

Ungaria
Irlanda

Belgia

Israel

Brazilia
Canada
China
Republica Cehă

Italia
Japonia
Kenya
Mexic

Danemarca

Olanda

Singapore
Africa de Sud
Coreea de
Sud
Spania
Suedia
Taiwan
Turcia
Marea
Britanie
S.U.A.

Germania
Noua Zeelandă
Grecia
Portugalia
Bere:
Anunţurile pentru bere pot viza ţări în care astfel de anunţuri respectă reglementările locale.
Cu toate acestea, anunţurile pentru bere nu pot viza India, Pakistan, Sri Lanka, Thailanda
sau Malaiezia.
Vin şi şampanie:
Anunţurile pentru şampanie şi vin sunt permise în orice loc în care astfel de anunţuri
respectă reglementările locale.
Toate produsele alcoolice:
Întrucât suntem de părere că berea, vinul, şampania, alcoolul tare şi lichiorul sunt produse
destinate vânzării către şi consumului de către adulţi, anunţurilor care promovează aceste
produse li se va asocia starea Inadecvat pentru minori.
Este posibil ca anumite jurisdicţii să aplice următoarele reglementări suplimentare. Acestea
ar putea:
• Să solicite permise guvernamentale pentru anunţurile referitoare la băuturi
alcoolice,
• Să interzică anunţurile pentru băuturi cu o anumită concentraţie de alcool,
• Şi/sau să solicite anumite declinări ale responsabilităţii în anunţuri pentru băuturile
alcoolice.
Este responsabilitatea agentului de publicitate să se asigure că anunţurile referitoare la
alcool (inclusiv bere, vin, şampanie, alcool tare şi lichior) respectă în totalitate toate legile
naţionale, de stat şi locale, precum şi toate indicaţiile din industrie sau de autoreglementare
referitoare la plasarea, conţinutul sau natura acestor anunţuri. Difuzând astfel de anunţuri
pe sau prin intermediul Google, declaraţi că anunţul dvs. respectă toate reglementările în
vigoare în ţările vizate de acesta.
În plus, asiguraţi-vă că anunţul dvs. respectă principiile sugerate de noi cu privire la
publicitatea pentru alcool, conform cărora anunţurile pentru alcool ar trebui:
• Să vizeze întotdeauna un public adult şi să nu vizeze niciodată persoanele aflate sub
vârsta majoratului din ţara în care este afişat anunţul.
• Să nu fie plasate sau difuzate în locaţiile în care peste 50% din public se află sub
vârsta majoratului (în anumite ţări sunt valabile procentaje mai mari).
• Să afişeze numai actori şi modele care au şi par a avea peste 25 de ani.
• Să nu conţină declaraţii curative sau terapeutice, cu excepţia cazurilor permise prin
lege.
• Să nu conţină declaraţii sau reprezentări conform cărora persoanele ar putea obţine
succese sociale, profesionale, educaţionale, romantice, sexuale sau atletice ca
urmare a consumului de alcool.
• Să promoveze numai consumul responsabil de alcool şi să nu promoveze consumul
excesiv sau efectele ameţitoare ale consumului de alcool.
Armele
Promovarea armelor este restricţionată.

Nu este permisă publicitatea pentru promovarea anumitor arme, cum ar fi arme de foc,
componente de arme de foc, muniţie, stilete (lame automate), cuţite-fluture şi boxuri de
metal.
Artificiile şi dispozitivele pirotehnice
Nu promovaţi artificii şi dispozitive pirotehnice.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea artificiilor şi dispozitivelor pirotehnice.
Conţinutul sexual şi pentru adulţi
Conţinutul sexual şi pentru adulţi este restricţionat.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea pornografiei infantile, oricărui conţinut cu
sugestii sexuale implicând copii sau a oricărui material sexual fără consens. De asemenea,
nu acceptăm anunţuri care promovează pornografie cu adolescenţi sau alt fel de pornografie
care prezintă modele care ar putea fi minore.
Exemplele includ, dar nu se limitează la, anunţuri pentru ,,xxx cu adolescenţi", ,,pornografie
cu adolescenţi" şi pornografie ,,cu eleve". Reţineţi că Google nu permite acest conţinut,
indiferent dacă un site respectă sau nu reglementările guvernamentale privind acest tip de
publicitate.
Deşi se pot afişa anunţuri acceptabile cu conţinut pentru adulţi ín unele ţări, anumite ţări,
cum ar fi Germania, China, Coreea şi India nu vor afişa niciun anunţ catalogat ca fiind
,,Conţinut sexual pentru adulţi", cum ar fi anunţurile cu orice conţinut pornografic. Pot
exista şi alte criterii de statut familial pentru modul ín care sunt servite anunţurile dvs.
Creşterea numărului de clicuri şi afişări ale anunţurilor
Nu promovaţi creşterea numărului de clicuri şi afişări ale anunţurilor.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea creşterii numărului de clicuri şi afişări ale
anunţurilor, cum ar fi programele de tip „pay-to-click” (plată pentru clic), „pay-to-view”
(plată pentru vizionare), „auto-surfing” (navigare automată), „automated ad clicking” (clic
automat pe anunţuri) şi alte programe de trafic garantat.
Dispozitivele pentru circulaţie rutieră
Nu promovaţi dispozitive ilegale pentru circulaţia rutieră.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea dispozitivelor de derutare a radarelor, de
ascundere a plăcuţelor de înmatriculare, de schimbare a culorii semaforului şi promovarea
produselor similare.
În plus, nu este permisă publicitatea pentru promovarea detectoarelor de radar în
Germania, Franţa, Belgia, Luxemburg, Polonia şi Elveţia.
Documentele false
Nu promovaţi documente false.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea documentelor false cum ar fi cărţi de
identitate, paşapoarte, cărţi de securitate socială, acte de imigrare, diplome şi titluri de
nobleţe false.
Suplimentar, nu este permisă publicitatea pentru promovarea serviciilor care permit
persoanelor să angajeze pe altcineva pentru a susţine teste standardizate ín locul lor.
Dreptul de autor
Nu promovaţi conţinut cu drepturi de autor fără permisiune.
Drepturile de autor sunt valori importante de afaceri, asupra cărora deţinătorul de drepturi
de autor păstrează drepturi exclusive. Nu trebuie să utilizaţi AdWords pentru a promova
copierea sau distribuirea de conţinut cu drepturi de autor pentru care nu aveţi acordul
deţinătorului acestor drepturi şi care nu este permisă ín alt mod prin lege.
Pentru a afla mai multe despre modul ín care tratăm noi problemele legate de drepturile de
autor ín cadrul programului AdWords, consultaţi Digital Millennium Copyright Act şi Politica
şi procedurile noastre privind drepturile de autor.

Drogurile şi aparatura pentru producerea drogurilor
Nu promovaţi drogurile şi aparatura pentru producerea drogurilor.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea drogurilor şi a aparaturii pentru producerea
drogurilor. Acestea includ accesorii pentru droguri, droguri ilegale şi droguri vegetale cum ar
fi salvia şi ciupercile magice.
e-Gold
Nu promovaţi sistemul e-Gold sau produsele asemănătoare.
Nu se permite publicitatea pentru sistemul e-Gold şi pentru conţinut asemănător. Acesta
include, dar nu se limitează la schimburi e-Gold, investiţii e-Gold şi conturi e-Gold.
Escrocheriile/Culegerea de informaţii personale
Nu utilizaţi phishing-ul sau alte tehnici de escrocare.
Nu este permisă publicitatea pentru site-urile care colectează informaţii personale delicate
sau bani prin formulare sau declaraţii false sau prin utilizarea neautorizată a Mărcilor
comerciale Google. Exemplele de informaţii personale includ adrese e-mail, nume de
utilizator, parole şi/sau informaţii de plată. În plus, nu este permisă publicitatea pentru
programe sau conţinut de tipul „faceţi maşina să funcţioneze cu apă”.
Încălcările regulamentului pentru webmasteri
Nu promovaţi tehnici de webmaster inacceptabile.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea deghizării, a íncărcării cu cuvinte cheie,
trimiterii de spam la motoarele de căutare şi paginilor de redirecţionare. Aceste tehnici şi
servicii inacceptabile sunt descrise ín Regulamentul Google pentru webmasteri. Anunţurile şi
site-urile care promovează astfel de tehnici vor fi dezaprobate.
De asemenea, vă recomandăm să respectaţi şi restul Regulamentului Google pentru
webmasteri care sugerează cele mai bune practici pentru dezvoltarea Web.
Jocurile de noroc
Nu promovaţi jocurile de noroc sau site-urile similare atunci când direcţionaţi
anunţuri în afara Marii Britanii sau Italiei.
Nu se permite ca publicitatea pentru promovarea site-urilor Web de jocuri de noroc online
să vizeze locaţii din afara Marii Britanii (Anglia, Scoţia şi Ţara Galilor) sau Italiei. Anunţurile
pentru jocuri de noroc online nu vor fi afişate în alte ţări, cu excepţia celor pentru entităţi
autorizate de stat din Danemarca, Finlanda, Franţa, Norvegia, Portugalia, Spania şi Suedia,
după cum se menţionează mai jos.
Jocurile de noroc online includ, dar nu sunt limitate la, următoarele:
• centre de pariuri sportive
• loterii
• bingo
• poker
• site-uri care oferă sfaturi, avantaje şi pronosticuri
• software-uri care promovează cazinourile şi jocurile de noroc online
• îndrumare online pentru jocurile de noroc
• cărţi electronice despre jocurile de noroc
• jocuri de noroc ,,pentru distracţie" sau jocuri de cazinou care solicită îndemânare,
inclusiv site-uri al căror obiectiv principal îl constituie jocurile de noroc ,,pentru
distracţie"
• site-uri afiliate al căror obiectiv principal este atragerea de trafic spre site-urile de
jocuri de noroc online
Publicitatea pentru jocuri de noroc online în Marea Britanie (Anglia, Scoţia şi Ţara
Galilor)

Google AdWords permite ca anunţurile pentru jocuri de noroc online să vizeze Marea
Britanie (Anglia, Scoţia sau Ţara Galilor), atâta timp cât agentul de publicitate este
înregistrat la Comisia pentru Jocurile de Noroc şi furnizează un număr valid de licenţă de
funcţionare. Agenţii de publicitate din afara Marii Britanii, dar din cadrul Spaţiului Economic
European, care doresc să direcţioneze anunţuri pentru jocuri de noroc online spre Anglia,
Scoţia sau Ţara Galilor trebuie să fie autorizaţi să facă publicitate jocurilor de noroc online în
ţara proprie.
Dacă întruniţi cerinţele de mai sus şi doriţi să începeţi, consultaţi procesul de înscriere
pentru jocurile de noroc în Marea Britanie de mai jos.
Procesul de înscriere pentru jocuri de noroc în Marea Britanie
Pentru a vă înscrie la publicitatea pentru jocuri de noroc online prin intermediul Google
AdWords, va trebui să:
- creaţi un nou cont Google AdWords destinat exclusiv campaniilor pentru jocuri de noroc
(acest lucru este valabil atât pentru agenţii de publicitate noi, cât şi pentru cei existenţi).
- completaţi formularul de cerere şi declaraţia legală. Asiguraţi-vă de trimiterea noului cod
de client AdWords, aflat în partea superioară a oricărei pagini din cadrul contului dvs.
Pentru a asigura evoluţia rapidă a cererii dvs., completaţi toate informaţiile necesare. Vom
analiza solicitarea dvs. cât mai repede posibil şi vă vom anunţa dacă am putut aproba sau
nu cererea.
Publicitatea pentru jocuri de noroc online în Italia
Google AdWords permite anunţurilor care promovează jocurile de noroc online să vizeze
Italia atâta timp cât agentul de publicitate este înregistrat la AASA (Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato). De asemenea, agenţii de publicitate trebuie să furnizeze
un număr valid de licenţă de funcţionare şi să aibă site-ul pe un domeniu ,,.it".
Reţineţi că o licenţă dintr-o ţară aflată în EEA (Spaţiul Economic European), alta decât Italia,
nu reprezintă o autorizaţie suficientă pentru a afişa anunţuri pentru jocuri de noroc online în
Italia.
Dacă întruniţi cerinţele de mai sus şi doriţi să începeţi, consultaţi procesul de înscriere
pentru jocurile de noroc în Italia de mai jos.
Procesul de înscriere pentru jocuri de noroc în Italia
Pentru a vă înscrie la publicitatea pentru jocuri de noroc online prin intermediul Google
AdWords, va trebui să:
- creaţi un nou cont Google AdWords destinat exclusiv campaniilor pentru jocuri de noroc
(acest lucru este valabil atât pentru agenţii de publicitate noi, cât şi pentru cei existenţi).
- completaţi formularul de cerere şi declaraţia legală. Asiguraţi-vă de trimiterea noului cod
de client AdWords, aflat în partea superioară a oricărei pagini din cadrul contului dvs.
Pentru a asigura evoluţia rapidă a cererii dvs., completaţi toate informaţiile necesare. Vom
analiza solicitarea dvs. cât mai repede posibil şi vă vom anunţa dacă am putut aproba sau
nu cererea.
Publicitatea pentru jocuri de noroc online în Danemarca, Finlanda, Franţa,
Norvegia, Portugalia, Spania şi Suedia
În prezent, legislaţia din Danemarca, Finlanda, Franţa, Norvegia, Portugalia, Spania şi
Suedia nu permite promovarea anunţurilor pentru jocuri de noroc online, cu excepţia
entităţilor autorizate de stat. Prin urmare, Google AdWords nu acceptă în prezent cereri
pentru jocuri de noroc online în aceste ţări.
Marketing ín bloc
Nu promovaţi produse de marketing ín bloc.
Nu este permisă publicitatea pentru produsele de marketing dacă utilizarea declarată sau
implicită a următoarelor produse este pentru corespondenţă nesolicitată:
• Liste de adrese de e-mail care nu sunt ínscrise
• Software pentru adrese de e-mail ín bloc
• Trimitere de mesaje ín bloc

Medicamente pe bază de prescripţie şi conţinut asemănător
Promovarea medicamentelor pe bază de prescripţie şi a conţinutului asemănător
este restricţionată.
Google acceptă numai farmaciile online din Australia, Brazilia, Canada, Germania, Hong
Kong, Republica Irlanda, Olanda, Noua Zeelandă, Taiwan, Regatul Unit sau S.U.A.
Farmacie online din Australia
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Australia să le direcţioneze numai către Australia şi să fie înregistrate la Pharmacy
Guild of Australia (Asociaţia Farmaceutică din Australia). Aceste anunţuri nu vor fi afişate în
alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online şi serviciile similare din
Australia nu pot promova anumite medicamente pe bază de prescripţie.
Farmacie online din Brazilia
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Brazilia să le direcţioneze numai către Brazilia şi să fie înregistrate la Agenţia
Naţională de Inspecţie Sanitară (Agência Nacional de Vigilância Sanitária -- ANVISA). Aceste
anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online
şi serviciile similare din Brazilia nu pot promova medicamentele pe bază de prescripţie.
Farmacie online din Germania
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Germania să vizeze numai Germania. Aceste anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. Este
necesar să fie autorizate de către autoritatea regională de sănătate competentă
(Gesundheitsbehörde) şi să furnizeze o autorizaţie validă eliberată (Erlaubnis zum Versand
von apothekenpflichtigen Arzneimitteln) de către autoritatea regională de sănătate. În plus,
agenţii de publicitate pentru farmacii online trebuie să semneze o declaraţie de conformitate
cu politica farmaciilor online furnizată de Google. Campaniile de anunţuri pentru farmaciile
online şi serviciile similare din Germania nu pot promova anumite medicamente pe bază de
prescripţie.
Farmacie online din Hong Kong
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Hong Kong să le direcţioneze numai către Hong Kong şi să fie înregistrate la Serviciul
farmaceutic din cadrul Departamentului Sănătăţii al Guvernului Hong Kong. Aceste anunţuri
nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online şi
serviciile similare din Hong Kong nu pot promova medicamentele pe bază de prescripţie.
Farmacie online din Republica Irlanda
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Republica Irlanda să le direcţioneze numai către Republica Irlanda şi să fie înregistrate
la Pharmaceutical Society of Ireland (PSI - Societatea Farmaceutică din Irlanda). Aceste
anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online
şi serviciile similare din Republica Irlanda nu pot promova anumite medicamente pe bază de
prescripţie.
Farmacie online din Olanda
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Olanda să vizeze numai Olanda şi să fie înregistrate la Registratie en Informatie
Beroepsbeoefenaren in de Zorg (RIBIZ), în registrul BIG al acestei instituţii. Aceste anunţuri
nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online şi
serviciile similare din Olanda nu pot promova anumite medicamente pe bază de prescripţie.
Farmacie online din Noua Zeelandă
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Noua Zeelandă să le direcţioneze numai către Noua Zeelandă şi să fie înregistrate la
Pharmacy Guild of New Zealand (PGNZ - Asociaţia Farmaceutică din Noua Zeelandă). Aceste
anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri pentru farmaciile online
şi serviciile similare din Noua Zeelandă nu pot promova medicamentele pe bază de
prescripţie.
Farmacie online din Taiwan

Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care vizează Taiwan să
direcţioneze anunţuri numai către Taiwan şi să fie înregistrate la Department of Health
(DOH - Departamentul Sănătăţii). Aceste anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. În plus,
campaniile de anunţuri pentru farmaciile online şi serviciile similare din Taiwan nu pot
promova medicamentele pe bază de prescripţie.
Farmacie online din Regatul Unit
Google AdWords impune site-urilor Web ale farmaciilor online care direcţionează anunţuri
către Regatul Unit să le direcţioneze numai către Regatul Unit şi să fie înregistrate la Royal
Pharmaceutical Society of Great Britain (RPSGB - Societatea Farmaceutică Regală din
Regatul Unit). Aceste anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări. În plus, campaniile de anunţuri
pentru farmaciile online şi serviciile similare din Regatul Unit nu pot promova anumite
medicamente pe bază de prescripţie.
Farmacie online din S.U.A. şi Canada
Google AdWords impune tuturor agenţilor de publicitate pentru farmaciile online şi afiliaţilor
din S.U.A. şi Canada să fie membri ai programului pentru farmacii autorizate
PharmacyChecker. Anunţurile nu vor fi difuzate până când nu va fi furnizat un număr de
identificare PharmacyChecker valid. Pentru a fi corecţi faţă de toţi agenţii noştri de
publicitate pentru farmacii, nu facem nicio excepţie.
În plus, campaniile de anunţuri pentru medicamentele pe bază de prescripţie pot viza numai
S.U.A., teritoriile S.U.A. (Samoa Americană, Guam, Porto Rico, Insulele Virgine S.U.A.) şi/
sau Canada; aceste anunţuri nu vor fi afişate în alte ţări.
Reţineţi că, atunci când vizează S.U.A. sau Canada, farmaciile veterinare şi afiliaţii acestora
care fac publicitate medicamentelor veterinare pe bază de prescripţie trebuie, de asemenea,
să fie aprobate de PharmacyCkecker.
Dacă întruniţi cerinţele de mai sus şi doriţi să începeţi, consultaţi procesul de aprobare a
farmaciilor online de la Google.
Piraterie informatică
Nu promovaţi site-urile profilate pe piraterie informatică.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea pirateriei informatice şi a instrumentelor
care ajută la încălcarea drepturilor de autor. De exemplu, nu permitem:
• Site-uri care furnizează instrucţiuni sau echipament pentru accesarea ilegală sau
falsificarea programelor software, a serverelor sau a site-urilor Web
• Site-uri sau produse care fac posibilă accesarea ilegală a telefoanelor mobile şi a
altor sisteme/dispozitive de comunicaţii sau pentru difuzarea de conţinut
• Microcipuri de modificare, cum ar fi dispozitive care deblochează protecţia pentru
dreptul de autor
• Produse care decodifică semnalele de cablu şi satelit pentru a obţine servicii de
cablu gratuite
• Versiuni de software, CD-uri sau DVD-uri multiplicate sau sub formă de copii de
siguranţă care nu sunt destinate uzului personal
• Produse sau servicii care eludează tehnologiile de gestionare a drepturilor digitale
sau măsurile tehnice de protecţie pentru materialele protejate de drepturi de autor
• Software care capturează sau copiază materiale audio şi/sau video cu redare în flux
Produsele de designer contrafăcute
Nu faceţi publicitate produselor de designer contrafăcute.
Nu este permisă publicitatea pentru produsele care sunt replici sau imitaţii de produse de
designer. Un produs replicat conţine numele sau sigla unei mărci ínregistrate de designer,
dar nu este realizat de acea marcă.
Programele afiliate de introducere de date
Nu faceţi publicitate programelor afiliate de introducere de date.

Nu este permisă publicitatea pentru promovarea programelor afiliate de introducere de
date. Acestea includ anunţurile care direcţionează utilizatorii spre site-uri care promovează
crearea/introducerea de date a mai multor anunţuri care direcţionează utilizatorii spre
acelaşi site.
Nu există excepţii de la această politică, care are intenţia de a proteja atât agenţii de
publicitate, cât şi utilizatorii AdWords.
Programele de apelare automată
Nu promovaţi produsele corelate cu programele de apelare automată.
Un program de apelare automată este un program care va íntrerupe conexiunea dvs. de
Internet aleasă şi va stabili o nouă conexiune la un număr cu cea mai ínaltă rată. Pentru a
ne proteja utilizatorii şi a menţine calitatea publicităţii pe care o afişăm, nu permitem
anunţuri şi site-uri care necesită sau solicită utilizarea unui program de apelare automată.
Prostituţia
Nu promovaţi prostituţia.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea prostituţiei.
Servicii de conţinut pentru dispozitive mobile
Anunţurile referitoare la servicii de conţinut pentru dispozitive mobile sunt
restricţionate.
Permitem anunţuri referitoare la servicii de conţinut pentru dispozitive mobile numai în
condiţiile descrise aici. Serviciile pentru conţinut mobil includ, dar nu se limitează la, site-uri
care promovează descărcarea de tonuri de apel, imagini de fundal sau mesaje text pentru
previziuni, sfaturi legate de viaţa amoroasă, ştiri, teste de personalitate sau alte servicii de
divertisment.
Pentru toate tipurile de servicii de conţinut pentru dispozitive mobile, site-ul Web promovat
trebuie să afişeze în mod clar şi exact preţul pentru serviciul de conţinut pentru dispozitive
mobile. Mai mult, toate cerinţele pentru site relevante de mai jos trebuie să fie amplasate
într-un loc vizibil pe pagina dvs. Web şi trebuie să fie uşor de găsit, de citit şi de înţeles.
Pentru servicii pe bază de abonament:
• Includeţi preţul serviciului şi perioada de facturare (de exemplu, săptămânală sau
lunară) în textul anunţului.
• Oferiţi o casetă de selectare vizibilă sau un alt mijloc evident prin care să se indice
acceptarea cu bună ştiinţă a costului şi a serviciului pe bază de abonament de către
utilizator. Acesta trebuie să se afle pe prima pagină a site-ului pe care utilizatorii
introduc date personale şi este necesar ca utilizatorul să nu poată continua fără a-şi
da acordul expres.
Pentru informaţii personale:
Dacă site-ul dvs. solicită introducerea de informaţii personale de către utilizator, de
exemplu, nume sau număr de telefon, acesta trebuie să afişeze, în mod vizibil, preţul şi
perioada de facturare (cum ar fi săptămânală sau lunară) pe prima pagină a site-ului pe
care utilizatorii introduc informaţii personale.
Pentru înscrieri prin mesaje text:
Dacă utilizatorii se înscriu la serviciul dvs. transmiţând un cod printr-un mesaj text, preţul şi
perioada de facturare trebuie să fie afişate în mod clar şi vizibil în dreptul codului.
Servicii de escortă
Nu promovaţi serviciile de escortă.
Nu se permite publicitatea pentru site-urile care promovează serviciile de escortă sau
conţinutul similar.
Site-uri şablon pentru reţelele de anunţuri
Nu promovaţi site-uri şablon pentru reţelele de anunţuri cum ar fi AdSense.

Nu este permisă publicitatea pentru promovarea site-urilor şablon pentru reţelele de
anunţuri. Aceasta include produsele şi serviciile care creează site-uri de Web şablon sau pregenerate, destinate exclusiv profitului din anunţuri.
Solicitarea de fonduri
Solicitarea de fonduri este restricţionată.
Dacă solicitarea de fonduri este promovată în textul anunţului, pagina de destinaţie a
anunţului trebuie să afişeze clar statutul de scutire de taxe, cum ar fi statutul 501(c)(3) în
Statele Unite şi trebuie să precizeze dacă donaţiile sunt total sau parţial scutite de taxe. Alte
ţări trebuie să aibă un statut echivalent (trebuie să fie o organizaţie de caritate înregistrată
sau non-profit).
Cu toate acestea, pentru solicitarea de donaţii politice, pagina de destinaţie a anunţului
trebuie să precizeze clar că donaţiile nu sunt scutite de taxe.
Specii pe cale de dispariţie
Nu promovaţi produse obţinute de la speciile ameninţate sau pe cale de dispariţie.
Nu este permisă publicitatea pentru produsele obţinute de la speciile ameninţate sau pe cale
de dispariţie. Acestea includ, dar nu se limitează la, vânzarea de produse obţinute de la
elefanţi, rechini, tigri, balene, rinoceri sau delfini.
Steroizi anabolizanţi
Nu promovaţi steroizii anabolizanţi
Nu se acceptă publicitatea pentru steroizi anabolizanţi, tablete de creştere a masei
musculare, suplimente sub formă de steroizi folosite în culturism şi conţinut asemănător,
indiferent dacă persoana care face publicitate susţine legalitatea anunţurilor.
Tutunul şi ţigaretele
Nu promovaţi tutunul şi ţigaretele.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea tutunului sau produselor corelate cu
tutunul, incluzând ţigarete, trabucuri, pipe de tutun şi foiţe de ţigară.
Vindecările miraculoase
Nu promovaţi vindecările miraculoase.
Nu este permisă publicitatea pentru promovarea vindecărilor miraculoase, cum ar fi
,,Vindecă cancerul peste noapte!"

