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Zásady komunity na Facebooku.
Facebook umožňuje uživatelům na celém světě zveřejňovat vlastní příběhy, dívat se na svět
pohledem různých uživatelů a komunikovat a sdílet odkudkoli. Konverzace na Facebooku (a zde
vyjadřované názory) odrážejí různorodost uživatelů Facebooku.
Abychom zachovali harmonii mezi potřebami a zájmy globální populace, chrání Facebook právo na
vyjádření, pokud splňuje standardy komunity uvedené na této stránce.
Tyto standardy si pročtěte. Pomohou vám porozumět tomu, který typ vyjádření je přijatelný a který
obsah může být nahlášen a odebrán.

Násilí a výhrůžky
Bezpečnost je pro Facebook hlavní prioritou. Je zakázáno prokazatelně vyhrožovat újmou ostatním
nebo organizovat akce zaměřené na skutečné násilí. Takovýto obsah odebíráme a můžeme také
podnítit zákonné kroky, pokud zaznamenáme vážné fyzické ohrožení nebo přímou hrozbu veřejnosti.
Zakázáno je také propagovat, plánovat nebo oslavovat jakékoli vaše akce, pokud způsobují nebo
můžou způsobit finanční újmu ostatním včetně krádeže a vandalismu..

Sebepoškozování
Facebook bere výhrůžky sebepoškozováním velmi vážně. Odebíráme veškerou propagaci nebo
podněcování k sebepoškozování, poruchám příjmu potravy nebo zneužívání tvrdých drog.
Spolupracujeme také s agenturami pro prevenci sebevražd po celém světě, abychom zajistili pomoc
uživatelům v těžké životní situaci..

Šikana a obtěžování
Facebook netoleruje žádné formy šikany nebo obtěžování. Uživatelé můžou mluvit otevřeně o věcech
a lidech veřejného zájmu, ale v případě oznámení nevhodného chování vůči jednotlivcům budou
podniknuty odpovídající kroky. Opakované zasílání žádostí o přátelství nebo zpráv ostatním
uživatelům se také pokládá za formu obtěžování..

Nenávistný obsah
Facebook nepovoluje nenávistné projevy. Povzbuzujeme sice uživatele k diskusím o nápadech,
institucích, událostech a postupech, útoky na jednotlivce na základě jejich rasy, etnika, národnosti,
náboženského přesvědčení, pohlaví, sexuální orientace, postižení nebo zdravotního stavu jsou však
vážným porušením..

Grafický obsah
Uživatelé používají Facebook ke sdílení událostí prostřednictvím fotek a videí. Chápeme, že grafický
obsah je běžnou součástí aktuálních událostí, avšak je třeba zachovat rovnováhu potřeb rozmanité
komunity. Sdílení jakéhokoli grafického obsahu za účelem sadistického uspokojení je zakázáno. .

Nahota a pornografie
Facebook dodržuje přísný zákaz sdílení pornografického obsahu a ukládá omezení při zobrazování
nahoty. Zároveň však respektujte práva uživatele na sdílení obsahu, který je pro něj osobně
významný, ať už jde například o fotky Michelangelovy sochy Davida nebo rodinné snímky zobrazující
kojící matku. .

Totožnost a soukromí
Na Facebooku spolu uživatelé komunikují a sdílejí informace pod svými skutečnými jmény a
totožnostmi. Tato kultura vytváří odpovědnost a buduje prostředí důvěry a bezpečí pro každého.
Vystupujete-li pod cizím jménem, vytváříte více účtů nebo neoprávněně vystupujete jménem
organizace, ničíte tím kulturu v komunitě a zároveň porušujete podmínky služby Facebook. Zakázáno
je také zveřejňovat osobní informace jiných uživatelů..

Duševní vlastnictví
Než budete sdílet na Facebooku nějaký obsah, musíte k tomu mít právo. Žádáme vás, abyste
respektovali autorská práva, ochranné známky a ostatní zákonná práva..

Phishing a spam
Bezpečnost našich členů bereme vážně a snažíme se bránit pokusům o narušení jejich soukromí a
bezpečí. Dále všechny žádáme, aby respektovali ostatní členy a nekontaktovali je za komerčním
účelem bez jejich souhlasu. .

Zabezpečení
We take the safety of our members seriously and work to prevent attempts to compromise their
privacy or security, including those that use fraud or deception. Additionally, we ask that you respect
our members by not contacting them for commercial purposes without their consent..

Nahlášení zneužití
Pokud na Facebooku narazíte na obsah, který podle vašeho mínění porušuje naše podmínky, měli
byste nám takový obsah nahlásit. Upozorňujeme, že nahlášení závadného obsahu ještě negarantuje,
že bude tento obsah ze stránky odebrán.
Vzhledem k rozmanitosti naší komunity se může stát, že obsah, s nímž vy nesouhlasíte nebo
považujete za obtěžující, nebude splňovat kritéria pro odebrání či zablokování. Z tohoto důvodu
nabízíme také možnost osobně určit, které informace se vám budou zobrazovat, například možnost
skrýt některý obsah nebo tajně přerušit kontakt s lidmi, stránkami nebo aplikacemi, které vás
obtěžují.

