Regulamin Panelu Społecznościowego „Klub Ekspertów Tesco”
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Panelu Społecznościowego „Klub Ekspertów
Tesco”, zwanego dalej „Panelem”, dostępnego pod adresem www.klub-ekspertow-tesco.pl,
którego operatorem i właścicielem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod
adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-1037-737, zwany dalej Usługodawcą.
2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Panelu powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem i zaakceptować go w procesie rejestracji. Poprzez korzystanie z Panelu Użytkownik
zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:
Login - ciąg znaków składających się z liter lub/i cyfr wprowadzonych przez Użytkownika w
trakcie procesu rejestracyjnego, przypisany do konkretnego Użytkownika i umożliwiający
późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Panelu.
Newsletter – informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) wysyłana przez Usługodawcę w
sposób cykliczny i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez
Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera między innymi informacje o prowadzonych
projektach badawczych, informacje o nowościach w Panelu oraz akcjach marketingowych i
wydarzeniach dotyczących Usługodawcy.
Panel – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.klub-ekspertow-tesco.pl, na
którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie, w Panelu prezentowane są ankiety
internetowe oraz fora dyskusyjne skierowane do wybranych Użytkowników, produkty oferowane
w sieci sklepów Tesco, akcje marketingowe wraz z ich regulaminami i inne materiały
informacyjno – reklamowe Usługodawcy, w celu prowadzenia badań rynku, w tym preferencji
konsumenckich, w szczególności zakupowych, kulinarnych bądź kulturalnych Użytkowników Za
pośrednictwem Panelu Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz
Użytkowników.
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania oraz korzystania z Panelu, w
szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy, wraz z załącznikami
stanowiącymi jego integralną część.
Usługodawca – operator oraz właściciel Panelu, którym jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718
000,00 zł, NIP: 526-10-37-737 , REGON: 011270099.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, która została zaproszona do udziału w Panelu i korzysta z
niego.
II. Panel
1. Aby

korzystać

z

Panelu

niezbędne

jest

posiadanie

minimum

następującego

sprzętu/oprogramowania:
a) szerokopasmowe łącze internetowe;
b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub wyższy, Google Chrome, Mozilla
Firefox 7 lub wyższy, Opera 10 lub wyższa) obsługująca CSS i JavaScript;
c) włączona obsługa plików cookies;
d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
2. Użytkownik powinien korzystać z Panelu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od
wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Panelu lub naruszać
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób
trzecich. Za taką działalność jest uznane w szczególności:
a) ingerencja w korzystanie z Panelu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie
korzystanie z niego;
b) ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Panelu;
c) zamieszczanie w Panelu jakichkolwiek treści naruszających powszechnie obowiązujące
przepisy prawa oraz innych treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych,
wulgarnych,

pornograficznych,

propagujących

przemoc,

nagannych

moralnie

lub

naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.
3. Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Panelu,
jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W
przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Usługodawcy.
Usługodawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Panelu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia
dostępu Użytkowników do Panelu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez
wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników jak również trwałego usunięcia indywidualnego
konta Użytkownika, w sytuacji istotnego naruszenia przez Użytkowników postanowień
niniejszego Regulaminu, w szczególności ust. 2 powyżej.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zakłócenia w funkcjonowaniu Panelu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją
Użytkowników lub osób trzecich;
b) niekompatybilność Panelu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z
jego przyłączem do publicznej sieci Internet;

c) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Panelem.
6. Wszelkie treści umieszczone w Panelu, w tym treści ankiet i for internetowych, znaki towarowe,
zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości
lub poszczególnych części niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowi
naruszenie prawa.
7. Z chwilą rejestracji w Panelu Użytkownik oświadcza, że wszelkie prawa autorskie do jakichkolwiek
treści zamieszczonych przez Użytkownika w Panelu, bez względu na ich formę lub sposób
wyrażenia, przysługują Użytkownikowi oraz, że nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych lub
dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku jakichkolwiek osób). Z chwilą ich zamieszczenia w
Panelu Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i
terytorialnie licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z tych treści na
następujących polach eksploatacji:


zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu oraz wprowadzanie do pamięci
komputera,



wprowadzanie do baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,



w zakresie rozpowszechniania treści, o których mowa powyżej w sposób inny niż określony
powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem
Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek
inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,
wykorzystanie we wszelkich formach reklamy.

8. Jednocześnie z chwilą udzielenia licencji, o której mowa w ust. 7 powyżej Użytkownik
zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do treści, o których mowa
powyżej oraz upoważnia Usługodawcę do wykonywania tych praw.
9. Prezentowane w Panelu produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
III. Funkcjonalność Panelu
1. Panel umożliwia poznanie preferencji konsumenckich, w szczególności zakupowych, kulinarnych
bądź kulturalnych Użytkowników oraz kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem, w tym poprzez
wymianę wiadomości tekstowych.
2. W ramach Panelu prezentowane są materiały o charakterze marketingowym, promocyjnym lub
reklamowym pochodzące od Usługodawcy, w szczególności przedstawione w formie tekstowej,
graficznej, animacji komputerowych lub audiowizualnej.
3. Panel umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi materiałami, o których mowa
w ust. 2 powyżej na stronie Panelu oraz za pośrednictwem Newsletterów, jak również możliwość
wyrażenia opinii, ocen lub zgłaszania uwag, co do przedmiotowych materiałów, w szczególności
za pośrednictwem specjalnych formularzy kontaktowych, ankiet lub kwestionariuszy.

4. Z tytułu uczestnictwa w Panelu Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania od Usługodawcy
wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, jakkolwiek Usługodawca dopuszcza możliwość przyznania
wybranym Użytkownikom Panelu, w szczególności wykazującym się dużą aktywnością w Panelu,
specjalnych gratyfikacji, w formie określonej przez Usługodawcę.
5. Aby zostać pełnoprawnym Użytkownikiem Panelu należy otrzymać zaproszenie od Usługodawcy
pocztą elektroniczną lub przez serwisy internetowe Usługodawcy oraz wypełnić odpowiedni
formularz rejestracyjny wraz z akceptacją wszystkich warunków korzystania z Panelu.
6. Rejestracja w Panelu jest równoznaczna z zamówieniem usługi subskrypcji Newslettera, za
pomocą którego Usługodawca przekazuje Użytkownikom treści związane z działaniem Panelu.
7. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i
poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
8. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku
obecnego w stopce każdej wiadomości.
IV. Proces rejestracyjny
1. Warunkiem korzystania z Panelu jest uprzednia rejestracja dokonana za pomocą specjalnego
formularza rejestracyjnego, w trakcie której pozyskiwane będą następujące dane lub informacje:
a) imię oraz nazwisko Użytkownika;
b) adres zamieszkania Użytkownika;
c) adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
d) płeć Użytkownika;
e) informacje o wykształceniu, statusie zawodowym oraz rodzinnym Użytkownika;
f)

informacje o branży, w której zatrudniony jest Użytkownik lub członkowie jego rodziny;

g) informacje o szacunkowej liczbie mieszkańców miejscowości będącej miejscem zamieszkania
Użytkownika.
2. Proces rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem:
www.klub-ekspertow-tesco.pl oraz akceptacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie
jak również wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów
uczestnictwa w Panelu. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma od Usługodawcy, na
podany przez siebie w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej, wiadomość e-mail
zawierającą Login oraz hasło niezbędne do zalogowania się w Panelu.
3. Rejestracja oraz korzystanie przez Użytkowników z Panelu jest w pełni dobrowolna oraz
bezpłatna, co oznacza, że Usługodawca nie będzie pobierał z tego tytułu żadnych opłat.
4. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika
oświadczeń o następującej treści:
a) „Oświadczam, iż zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuję wszelkie jego
postanowienia.”
b) „Zobowiązuję się korzystać z Panelu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.”
c) „Podane przeze mnie w trakcie rejestracji w Panelu moje dane osobowe zawarte w
formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.”

d) „Zobowiązuję się do niezwłocznego uaktualnienia moich danych osobowych zawartych w
formularzu rejestracyjnym w przypadku ich każdorazowej zmiany.”
e) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany przeze mnie w formularzu
rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) Newslettera zawierającego między
innymi informacje o nowościach w Panelu oraz akcjach marketingowych i wydarzeniach
dotyczących Usługodawcy, mogących posiadać charakter informacji handlowej w rozumieniu
art. 2 pkt. 2) w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczam, iż
zostałem poinformowany o możliwości rezygnacji w każdym czasie z otrzymywania
Newslettera.”
f)

„Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że wszelkie treści umieszczone w Panelu, w
tym treści ankiet i for internetowych, znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają
ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części
niezgodne z postanowieniami Regulaminu Panelu stanowi naruszenie prawa.”

g) „Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie do jakichkolwiek treści
zamieszczonych przeze mnie w Panelu, bez względu na ich formę lub sposób wyrażenia, oraz,
że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw
do znaków towarowych lub wzorów przemysłowych lub dóbr osobistych (w tym prawa do
wizerunku jakichkolwiek osób). Z chwilą ich zamieszczenia w Panelu udzielam Usługodawcy
nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania
sublicencji, na korzystanie z tych treści na polach eksploatacji wskazanych w pkt. II ust. 7
Regulaminu Panelu, jak również zobowiązuję się do niewykonywania praw autorskich od
treści, o których mowa powyżej i upoważniam Usługodawcę do wykonywania tych praw.”
h) „Oświadczam, że w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu
korzystania przez Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Tesco) z treści
zamieszczonych przeze mnie w Panelu zobowiązuję się zwolnić Tesco z wszelkiej
odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, jak również
zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody i koszty poniesione przez Tesco z tego tytułu, w
szczególności koszty postępowania sądowego, pomocy prawnej, zasądzonych lub ustalonych
w drodze ugody odszkodowań. Oświadczam również, że niezwłocznie po zgłoszeniu takiego
żądania, przekażę Tesco wszelkie informacje, dokumenty oraz udzielę niezbędnej pomocy
przy wyjaśnianiu zasadności zgłoszonych roszczeń, w sposób zapewniający ochronę
interesów Tesco.”
5. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w
ust. 2 powyżej następuje poprzez zaznaczenie pola znajdującego się obok oświadczenia o
następującej treści:
„Niniejszym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Tesco (Polska) Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków moich
danych osobowych w związku z rejestracją w Panelu Społecznościowym „Klub Ekspertów Tesco” i

wyłącznie w granicach określonych Regulaminem korzystania z tego Panelu tj. w związku z
badaniami rynku w których zdecyduję się wziąć udział oraz akcjami marketingowymi,
reklamowymi lub promocyjnymi realizowanymi przez Tesco (Polska) Sp. z o. o. związanymi z
rejestracją w niniejszym serwisie. Oświadczam również, że znany mi jest fakt, iż podanie przeze
mnie danych osobowych, o których wyżej mowa jest w pełni dobrowolne oraz, że na zasadach
opisanych w w/w ustawie o ochronie danych osobowych posiadam prawo do dostępu do treści
tychże danych osobowych i ich poprawiania . Ponadto oświadczam również, że znany mi jest fakt,
iż Tesco (Polska) Sp. z o.o., jako administrator moich danych osobowych powierzy je do
przetwarzania Spółce MRevolution Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górskiego
Wojciecha 6/25, 00-033 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000408168, NIP: 7010339637, która gromadzić je będzie na serwerach
zlokalizowanych na terenie Wielkiej Brytanii.”
V. Dane Osobowe
1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za dane osobowe Użytkowników Panelu uważa się dane
oraz informacje wskazane w pkt. IV ust. 1 niniejszego Regulaminu pozyskane od Użytkowników
w trakcie rejestracji w Panelu lub w czasie korzystania z Panelu. W przypadku Użytkowników
będących jednocześnie uczestnikami programu lojalnościowego CLUBCARD organizowanego
przez Usługodawcę za dane osobowe uważa się również dane identyfikacyjne w programie
CLUBCARD w postaci ClubcardID oraz CustomerID.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Panelu jest Usługodawca. Przetwarzającym
dane osobowe Użytkowników Panelu na zlecenie Usługodawcy jest MRevolution Sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Górskiego Wojciecha 6/25, 00-033 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000408168, NIP:
7010339637, która gromadzić je będzie na serwerach zlokalizowanych na terenie Wielkiej
Brytanii.
3. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
zbierane są i przetwarzane na potrzeby funkcjonowania Panelu. Dane osobowe Użytkowników
nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6) ustawy, o której mowa w
zdaniu poprzedzającym.
4. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane będą dla następujących celów:
a) zarządzania indywidualnym kontem Użytkownika;
b) komunikacji z Użytkownikiem;
c) opracowywania, przygotowywania i przeprowadzania przez Usługodawcę ilościowych lub
jakościowych badań rynku za pomocą Panelu;
d)

analizowania wyników badań, o których mowa powyżej, celem poznania preferencji
konsumenckich, w szczególności zakupowych, kulinarnych lub kulturalnych Użytkownika;

e) sporządzania raportów końcowych z wyników badań, o których mowa powyżej;
f)

podejmowania działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Panelu, w
szczególności serwisowych oraz dokonywania niezbędnych napraw lub modyfikacji Panelu.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji oraz
uczestnictwa w Panelu i realizacji uprawnień z niego wynikających.
7. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o udzielenie:
a) zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz/lub
b) zgody na przesyłanie przez Usługodawcę za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość (e-mail, telefon) informacji handlowych;
- innych niż wynikające z funkcjonalności Newslettera.
Udzielenie zgód, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie wpływa na
możliwość uczestnictwa w Panelu.
VI. Postępowanie reklamacyjne
1. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem
Panelu.
2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@klubekspertow-tesco.pl
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu oraz
obowiązujące przepisy prawa.
4. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni
od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku
reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na
adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
VII. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Panelu poprzez złożenie oświadczenia o
rezygnacji z uczestnictwa w Panelu.
2. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone w formie pisemnej przesłanej pocztą
na adres: Tesco (Polska) sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków z dopiskiem „Panel
Społecznościowy Klub Ekspertów TESCO” lub poprzez skorzystanie ze specjalnego narzędzia
przeznaczonego do tego celu, dostępnego w Panelu.
3. Rezygnacja Użytkownika z uczestnictwa w Panelu powoduje jednoczesną likwidację
indywidualnego konta Użytkownika, przy czym Usługodawca będzie w dalszym ciągu uprawniony
do korzystania z wszelkich efektów uczestnictwa Użytkownika w Panelu, w szczególności

wytworzonych przez Użytkownika w czasie jego uczestnictwa w Panelu opinii, ocen lub innych
treści.
4. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każdorazowa zmiana
Regulaminu zostanie opublikowania na stronie www.klub-ekspertow-tesco.pl i wchodzi w życie w
terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu,
Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Panelu.
6. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: pomoc@klub-ekspertowtesco.pl
7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ……….

