Regulamin korzystania z profilu Szczepienia.info na portalach
społecznościowych
§ 1 Postanowienia ogólne
Profil Szczepienia.info jest tworzony i aktualizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoPaństwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) w celu popularyzacji wiedzy na temat szczepień.
Przedstawiane na profilu informacje są poparte publikacjami naukowymi, wiedzą i doświadczeniem
ekspertów NIZP-PZH oraz zaproszonych ekspertów. Profil Szczepienia.info jest merytorycznie
zintegrowany z portalem Szczepienia.info. Profil na Facebook służy ułatwieniu kontaktu między
użytkownikami a ekspertami. Projekt Szczepienia.info jest finansowany wyłącznie ze środków
publicznych.
§ 2 Publikowanie informacji na Profilu
1. Do dodawania postów na Profilu mają prawo wyłącznie Moderatorzy, którym przysługuje
także prawo do publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na Profilu bez
ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp, w celu
wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników
Portalu.
2. NIZP-PZH zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zasobów, narzędzi oraz sposobu
działania Profilu oraz do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania
przyczyny takiej zmiany. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia
względem NIZP-PZH.
3. Do dodawania komentarzy na Profilu mają prawo Użytkownicy oraz Moderatorzy na
zasadzie dobrowolności.
4. Użytkownik publikujący na Profilu treści odpowiada za ich prawdziwość. Treści publikowane
na Profilu nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, praw autorskich, dóbr
osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
5. Moderator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wypowiedzi Użytkowników
oraz innych Treści, które zawierają:
a. sformułowania powszechnie używane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające
prawo lub dobre obyczaje oraz zasady etykiety;
b. materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne;
c. odnośniki do zewnętrznych treści oprócz źródeł powszechnie uznanych za
wiarygodne;
d. przekierowują na inne strony związane ze szczepieniami (oprócz stron związanych z
Ministerstwem Zdrowia (MZ), Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS), Światową
Organizacją Zdrowia (WHO), Amerykańskim Centrum Zapobiegania Chorób (CDC),
Europejskim Centrum Prewencji i Kontroli Chorób ( ECDC) lub innych instytucji
adekwatnych w innych krajach lub regionach;
e. materiały nie związane z tematyką Profilu;
f. materiały propagujące nieprawdziwe informacje na temat szczepień i chorób
zakaźnych, tj. powoływanie się na badania powszechnie uznane za sfałszowane,
przeprowadzone przez osoby nie mające kompetencji w tym zakresie lub możliwości
przeprowadzenia prawidłowego badania klinicznego, analizy statystycznej;
g. teorie stworzone przez osoby nie mające kompetencji w tematyce
medycznej/szczepień, z powodu braku wykształcenia z zakresu medycyny/biologii,
nie mające potwierdzenia naukowego, tzw. teorie pseudonaukowe;
h. materiały związane z medycyną tzw. „niekonwencjonalną”, zarówno w kontekście
reklamowym, jak i alternatywnym do stosowania medycyny konwencjonalnej;

i.

naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym
prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub uprawnienia majątkowe czy
wizerunek lub zasady etykiety;
j. zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (tzw. spam),
nie będące tematycznie związane z edukacją na temat szczepień oraz chorób
zakaźnych;
k. stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych
itp.;
l. naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, normy moralne, obrażają
godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy
społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na
płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie
fizycznej lub prawnej;
m. uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie Profilu
oraz możliwości korzystania z nich przez innych Użytkowników;
n. nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie czy mają
ponadprzeciętną długość (przekraczającą 400 znaków);
o. spełniają kryteria trollowania według Wikipedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie;
p. sugerują/ mówią wprost o niemoralnych/kryminalnych motywach osób zajmujących
się szczepieniami.
6. Użytkownikom publikującym na Profilu nie przysługuje żadne wynagrodzenie w jakiejkolwiek
formie.
7. Informacje, porady, zalecenia lub wyjaśnienia dotyczące konkretnych szczepionek udzielane
są wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej poprzez funkcję „wiadomości”.
§ 3 Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie Profilu
1. NIZP-PZH odpowiada tylko za poprawność merytoryczną treści własnych zamieszczanych na
Profilu. Nadzór nad zawartością Profilu sprawuje Moderator we współpracy z Zespołem
Redakcyjnym Szczepienia.info.
2. Moderator nie ponosi odpowiedzialności:
a. za merytoryczną wartość oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników (Moderator
nie redaguje tych wypowiedzi);
b. za prawdziwość i rzetelność Treści zamieszczanych na Profilach przez Użytkowników;
c. względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika Treści.
3. Wszelkie wykorzystywanie publikowanych na Profilu Treści w celu agitacji politycznej lub w
celach komercyjnych, jest zabronione.
4. NIZP-PZH nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki działań spowodowane przez
ingerencję osób trzecich i czynników zewnętrznych.
§ 4 Ograniczanie dostępu
1. Informacje zamieszczane przez osoby nierespektujące powyższych zasad mogą być usuwane
przez Moderatorów profilu, a dostęp takich osób do Profilu może być trwale blokowany, w
przypadku powtarzających się naruszeń tych zasad.
2. Ograniczenie dostępu do Profilu Szczepienia.info na Facebooku nastąpi w sposób
zapewniający zgodność z wszelkimi przepisami prawa i zasadami Facebooka, w tym Zasadami
zamieszczania reklam i Standardami społeczności.
3. Przedstawione powyżej zasady nie naruszają zasad określonych w Oświadczeniu dotyczącym
praw i obowiązków i Regulaminie usługi strony na Facebooku oraz są zgodne z zasadami
Facebooka.
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