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Zdôvodnenie zásad

V súlade s naším záväzkom autentickosti nepovoľujeme ľuďom,
aby sa klamlivo prezentovali na Facebooku, používali falošné účty,
umelo zvyšovali popularitu obsahu alebo sa zapájali do konania,
ktoré má umožňovať ďalšie porušovanie Noriem komunity. Účelom
týchto zásad je chrániť bezpečnosť používateľských účtov a našich
služieb a vytvárať priestor, v ktorom ľudia môžu dôverovať iným
ľuďom a komunitám, s ktorými prichádzajú do kontaktu.

Nesmiete:

používať viacero účtov na Facebooku alebo zdieľať účty medzi
viacerými ľuďmi,
zneužívať systémy hlásenia Facebooku alebo Instagramu na
obťažovanie iných,
utajovať účel stránky zavádzaním používateľov o vlastníctve
alebo riadení tejto stránky,
konať alebo tvrdiť, že konáte v súlade s neautentickým
správaním, ktoré je definované ako použitie prostriedkov
Facebooku alebo Instagramu (účty, stránky, skupiny alebo
udalosti), na účely zavádzania ľudí alebo Facebooku:

o totožnosti, účele alebo pôvode entity, ktorú predstavujú,
o popularite obsahu alebo prostriedkov na Facebooku alebo
Instagrame,
o účele publika alebo komunity,
o zdroji alebo pôvode obsahu,
s cieľom obchádzať dodržiavanie našich Noriem komunity,

konať alebo tvrdiť, že konáte v súlade s Koordinovaným
neautentickým správaním, ktoré je definované ako použitie
viacerých prostriedkov Facebooku alebo Instagramu, v
spolupráci s cieľom konať v súlade Neautentickým správaním
(ako je definované vyššie), kde je kľúčové použitie falošných
účtov,
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• konať alebo tvrdiť, že konáte v súlade s Narúšaním zahraničných
alebo štátnych záležitostí, čo je Koordinované neautentické
správanie vykonávané v mene zahraničného alebo štátneho
subjektu.
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