KÓDEX DISKUTUJÚCEHO NA FACEBOOKOVEJ STRÁNKE OBCE HRANOVNICA

Obec Hranovnica uvedomujúc si pozitíva ako aj negatíva využívania sociálnych sietí vydáva
tento kódex diskutujúceho na facebookovej stránke obce Hranovnica. Obci Hranovnica záleží
na tom, aby bolo naše diskusné fórum miestom inteligentnej debaty, preto si ako
prevádzkovateľ služby vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto
pravidiel. Máme záujem vytvoriť priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu
komunikáciu medzi ľuďmi za účelom spoznávania a zbližovania sa a konštruktívnej výmeny
názorov. Cieľom tohto kódexu nie je cenzúra, ale o udržanie určitého štandardu a kultúry tejto
diskusie, ktoré má slúžiť pre rozvoj našej obce Hranovnica. Neznalosť obsahu Kódexu nie je
poľahčujúcou okolnosťou pri posudzovaní dôsledkov jeho porušenia.
ČO JE V DISKUSIÁCH ZAKÁZANÉ

Pristupujte k diskutujúcim s úctou. Akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie budú
potrestané okamžitým zmazaním príspevku (bez predchádzajúceho upozornenia) a
zablokovaním užívateľského profilu. Absolútne neprípustné sú príspevky:










obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú,
národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku
skupinám obyvateľov, alebo k etnickým alebo náboženským skupinám,
príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj
príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie,
obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých
pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné
osoby alebo skupiny osôb.
obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty
podnecujúce nenávisť (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných
diskutujúcich.
zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za inú osobu, ktorá by sa
takýmto konaním mohla cítiť poškodená,
zamestnancom obecného úradu, ako aj voleným predstaviteľom obce sa z etického
hľadiska odporúča nezapájať sa do diskusií na tejto stránke, pretože ich príspevky by mohli
byť považované za oficiálne postoje obce Hranovnica.

Prevádzkovateľ zmaže bez predchádzajúceho upozornenia aj diskusné príspevky, keď ho o to
požiada fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v diskusných príspevkoch napadnutá, pričom
bude namietať nepravdivosť informácii alebo poškodzovanie dobrého mena.
V prípade, že sa diskutujúci cíti byť zmazaním príspevku a zablokovaním užívateľského
profilu poškodený, môže svoje konanie obhájiť pred poslancami na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Hranovnici.
Hranovnica, 19.12.2014

