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Zdôvodnenie zásad

Súkromie a ochrana osobných údajov sú najdôležitejšie hodnoty
spoločnosti Facebook. Intenzívne pracujeme na ochrane vašej
osobnej identity a informácií a nepovoľujeme ľuďom uverejňovať
osobné alebo dôverné informácie o vás, ani osobné alebo dôverné
informácie, ktoré patria iným.

Odstraňujeme obsah, ktorý zdieľa, ponúka alebo žiada osobne
identifikujúce informácie alebo iné súkromné informácie, ktoré by
mohli viesť k fyzickej alebo finančnej ujme, vrátane finančných
informácií, informácií o mieste pobytu alebo zdravotných informácií,
ako aj súkromných informácií získaných z nelegálnych zdrojov.

Ľuďom tiež poskytujeme spôsoby, ako nahlásiť zobrazenia, ktoré
podľa nich porušujú ich práva na súkromie.

Nesmiete uverejniť:

obsah, ktorý zdieľa alebo vyžaduje ktorékoľvek z nasledujúcich
súkromných informácií, či už na Facebooku alebo prostredníctvom
externých odkazov:

osobne identifikujúce informácie o vás alebo iných

osobná identita: identifikujúca jednotlivcov na základe čísiel
pridelených vládou:

národné identifikačné číslo (napríklad čísla sociálneho
zabezpečenia (SSN), číslo pasu, národné číslo
poistenia/zdravotníckej služby, národné identifikačné číslo
(PPS), individuálne číslo daňovníka (ITIN)),
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úradné doklady totožnosti príslušníkov orgánov presadzovania
práva, vojenského alebo bezpečnostného personálu;

osobné informácie: priamo identifikujúce jednotlivca uvedením
čísla dokladu totožnosti alebo registračných údajov a mena
jednotlivca:

záznamy alebo oficiálna dokumentácia z evidencie obyvateľov
(sobáš, narodenie, úmrtie alebo zmena mena, uznanie
pohlavia atď.),
dokumenty o postavení prisťahovalca a pracovnom postavení
(napríklad zelená karta, pracovné povolenie, vízum alebo
imigračné doklady),
vodičské preukazy alebo evidenčné čísla vozidiel,
súkromné úverové číslo (CPN);

digitálna identita: na overenie prístupu k online identite:

e-mailové adresy vrátane hesiel,
digitálne identity vrátane hesiel,
heslá, PIN kódy alebo kódy na prístup k súkromným
informáciám;

osobné kontaktné informácie iných osôb, napríklad telefónne
čísla, adresy alebo e-mailové adresy;

iné súkromné informácie

finančné informácie

osobné finančné informácie o vás alebo iných vrátane:

neverejných finančných záznamov alebo výkazov,
čísiel bankových účtov s bezpečnostnými kódmi a PIN
kódmi,
informácií o digitálnom spôsobe platby spolu s
prihlasovacími údajmi, bezpečnostnými kódmi alebo PIN
kódmi,
informácií o kreditných alebo debetných kartách spolu s
dátumami platnosti alebo bezpečnostnými PIN-mi alebo
kódmi;

finančné informácie o podnikoch alebo organizáciách vrátane:

finančných záznamov alebo výkazov, pokiaľ nie sú finančné
záznamy podniku verejne dostupné (napríklad podnik
kótovaný na burze cenných papierov, regulačné orgány
atď.),
čísiel bankových účtov spolu s bezpečnostnými kódmi alebo
PIN kódmi,
informácií o digitálnom spôsobe platby spolu s
prihlasovacími údajmi, bezpečnostnými kódmi alebo PIN
kódmi;

informácie o pobyte

zobrazenia vonkajšieho pohľadu na súkromné bydlisko, ak sú
splnené všetky nasledujúce podmienky:
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bydlisko je rodinný dom alebo číslo bytu je identifikované na
fotke alebo v titulku,
je identifikované mesto alebo miestna časť, alebo GPS piny
(napríklad pin z Google Maps),
obsah identifikuje obyvateľa alebo obyvateľov,
daný obyvateľ namieta voči zobrazeniu svojho súkromného
bydliska alebo tu je kontext organizovania protestov proti
tomuto obyvateľovi (nezahŕňa to ambasády, ktoré tiež slúžia
ako bydliská);

obsah, ktorý odhaľuje informácie o útulku zdieľaním
ktorejkoľvek z nasledujúcich informácií, okrem prípadov, keď
útulok samotný aktívne propaguje informácie o svojom
zariadení:

skutočná adresa (poznámka: povolené je „iba PO Box“),
snímky útulku,
identifikovateľné mesto alebo miestna časť útulku,
informácie, ktoré odhaľujú identitu obyvateľov útulku;

informácie o zdravotnom stave

záznamy alebo oficiálna dokumentácia uvádzajúca zdravotné,
psychologické, biometrické informácie alebo informácie o
genetickej dedičnosti iných osôb;

informácie získané z prelomených zdrojov

okrem obmedzeného počtu prípadov spravodajského
významu, obsah, ktorého zdroj je prelomený, či už skutočne
alebo údajne, bez ohľadu na to, či je dotknutá osoba známou
osobnosťou alebo súkromnou osobou;

informácie súvisiace s postavením alebo zamestnaním

obsah, ktorý odhaľuje utajené postavenie príslušníka orgánov
presadzovania práva, vojenského alebo bezpečnostného
personálu, ak:

obsah zahŕňa celé meno alebo inú explicitnú identifikáciu
agenta a výslovne sa zmieňuje o jeho utajenom postavení,
zobrazenie identifikuje tváre príslušníkov orgánov
presadzovania práva a výslovne sa zmieňuje o ich utajenom
postavení.

Odstránený môže byť aj nasledujúci obsah

Nahlásená fotka alebo video ľudí, kde osoba znázornená na
snímke je:

Neplnoletá osoba mladšia ako 13 rokov a obsah bol nahlásený
danou neplnoletou osobou alebo jej rodičom či zákonným
zástupcom,
Neplnoletá osoba vo veku 13 až 18 rokov a obsah bol
nahlásený danou neplnoletou osobou,
Dospelá osoba, ak bol obsah nahlásený dospelou osobou
žijúcou mimo USA a platný zákon jej poskytuje právo na
odstránenie,
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Akákoľvek osoba, ktorá je nespôsobilá a nie je schopná sama
nahlásiť obsah.

V prípade nasledujúcich Noriem komunity vyžadujeme
dodatočné informácie a/alebo súvislosti na ich uplatnenie:

Odstraňujeme:

obsah, ktorý ohrozuje utečenca/prebehlíka vyzradením jeho
osoby prostredníctvom osobne identifikujúcich informácií, ak
tento obsah nahlásia spoľahlivé vládne kanály,
zobrazenia niekoho v lekárskom alebo zdravotníckom zariadení,
ak to nahlási zobrazená osoba alebo autorizovaný zástupca.

10. Vykorisťovanie ľudí

https://www.facebook.com/help/1380418588640631?ref=community_standards
https://www.facebook.com/communitystandards/human_exploitation

