
REGULAMIN FANPAGE 

„ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

W LUBARTOWIE” 

 

W trosce o dobrą komunikację na naszej stronie zebraliśmy kilka zasad, dzięki którym nasz 

profil zachowa wysoką jakość. 

Zależy nam na tym, aby dyskusja na naszym fanpage’u była prowadzona  w sposób życzliwy, 

z szacunkiem dla innych osób i ich przekonań oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

Chcielibyśmy, aby fanpage był miejscem, gdzie będziecie mogli wymieniać się swoimi 

doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz miejscem spotkań i rozmów. Mamy nadzieję, że 

każdy użytkownik będzie wypowiadał się we właściwy sposób oraz szanował innych. Wasze 

opinie są dla nas bardzo ważne, dlatego też będziemy czytać wszystkie wypowiedzi. 

Będziemy jednak usuwać te, które w naszej ocenie mogą być obraźliwe lub naruszać 

regulamin Fanpage, regulamin Facebooka oraz przepisy prawa polskiego. 

Dlatego też, prosimy wszystkich, którzy polubili nas na Facebooku, o zapoznanie się z 

poniższym regulaminem i stosowanie do zawartych w nim zasad. 

Nasz fanpage jest otwarty dla wszystkich. Dlatego też należy pamiętać, że zamieszczane tutaj 

wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników. Prosimy zatem o podejmowanie 

rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych tutaj treści w trosce o dobro własne i osób 

najbliższych. 

Administrator strony zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących 

zasady niniejszego regulamin, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których 

będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami. 

Cieszymy się, że z nami jesteś. Śmiało komentuj, wyrażaj swoje opinie, lajkuj – ta strona jest 

dla Ciebie. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie, chętnie wymienimy się opiniami. 

Poinformuj nas, jeśli jest coś co Ci nie odpowiada. 

Dziękujemy! 

 

I Definicje 

 

1. Administrator – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie, ul. Lubelska 119, 21-

100 Lubartów. 

2. Fanpage „Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie " - strona na portalu 

internetowym Facebook działająca pod adresem: https://www.facebook.com/Środowiskowy-

Dom-Samopomocy-Lubartów. 

3. Użytkownik – osoba, która poprzez wejście na Fanpage dokonała wyboru opcji „Lubię 

to!”. 

 

 

 



II Postanowienia ogólne fanpage "Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie" : 

1. Fanpage jest prowadzony przez Administratora. 

2. Celem fanpage „Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie" jest informowanie i 

promowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie. 

3. Fanpage działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach 

obowiązującego prawa. 

4. Użytkownicy wyrażający chęć uczestniczenia w fanpage zobowiązani są do stosowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 

5. Poprzez dokonanie wyboru opcji „Lubię to!” przez Użytkownika, Użytkownik oświadcza, 

że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

6. Użytkownik świadomy jest, że fanpage znajduje się na portalu Facebook, co oznacza że 

Administrator ma ograniczone możliwości dotyczące zarządzania i administrowania fanpage. 

III Korzystanie z fanpage - zasady wyrażania opinii: 

1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii. 

2. Każda opinia Użytkownika jest traktowana, jako prywatne, subiektywne i właściwe na 

dany moment zdanie w danym temacie. 

3. Każdy Użytkownik odpowiada za swoje decyzje i wybory, których dokonuje na bazie 

informacji otrzymanych na fanpage. 

4. Użytkownik korzystając z fanpage umieszczając posty i komentarze gwarantuje, że nie 

narusza swym działaniem praw osób trzecich. 

5. Użytkownik nie zamieszcza komentarzy niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i 

zasadami współżycia społecznego. 

6. Użytkownik nie zamieszcza linków do innych grup na Facebooku. 

7. Użytkownik nie wysyła materiałów lub linków reklamowych do stron związanych z 

zarobkowaniem lub karierą w innych podmiotach. 

8. Użytkownik nie zamieszcza linków do stron niezwiązanych tematycznie z Fanpage. 

9. Użytkownik nie zamieszcza wpisów naruszających prawa autorskie. 

10. Użytkownik nie odnosi się negatywnie imiennie do opinii innych osób. Użytkownik 

przedstawia swoje uzasadnione zdanie w danym temacie. 

11. Użytkownik nie obraża uczuć religijnych, ani żadnych innych „dóbr osobistych” innych 

Użytkowników fanpage. 

12. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, 

wpisów, komentarzy, opinii lub innych treści na fanpage odpowiedzialność ponosi wyłącznie 

ten Użytkownik. 

13.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w 

korzystaniu z fanpage wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub portalu 

Facebook. 

14.Odpowiedzialność za działania i zaniechania Administratora wobec Użytkownika oraz 

osób trzecich w związku z korzystaniem z Fanpage jest wyłączona, chyba że takiej 

odpowiedzialności nie da się wyłączyć w świetle obowiązujących przepisów prawnych. 



15.Wszelkie prawa do nazwy fanpage oraz wszystkie treści zamieszczone na fanpage (w tym 

Regulamin) są własnością Administratora. 

16. Jakiekolwiek naruszenie powyższych zasad może skutkować odpowiedzialnością cywilną 

oraz karną. 

IV Na fanpage zakazane jest:  

1. Umieszczanie treści sprzecznych z prawem, wulgarnych, naruszających zasady współżycia 

społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno- obyczajowe (w szczególności 

zakazane jest zamieszczenie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, 

etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, 

nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających 

uczucia religijne). 

2. Naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności 

intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób 

trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, w tym także podszywanie 

się pod inne osoby. 

3. Publikowanie jakichkolwiek informacji lub linków do stron zawierających uszkodzone 

pliki lub wirusy lub zamieszczanie uszkodzonych plików lub wirusów bezpośrednio na 

fanpage. 

4. Łamanie prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, 

naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością 

intelektualną, będziemy konsekwentnie usuwać, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – 

także zgłaszać odpowiednim organom. 

5. Zamieszczanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też 

naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, 

wulgarne, itp.  

6. Promowanie zachowań agresywnych oraz treści o charakterze rasistowskim, obrażającym 

inne wyznania, przekonania lub narodowości. 

7. Zachowania typu spamowanie, trollowanie i hejtowanie utrudniające korzystanie z 

fanpage’a innym użytkownikom. 

8. Rozpowszechnianie fałszywych informacji uderzających w wizerunek i dobre imię 

placówki. 

V Blokada i usuwanie wpisów: 

1. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do fanpage, gdy Użytkownik 

korzysta z fanpage z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Regulminu serwisu 

Facebook oraz obowiązującego prawa 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów, które są obraźliwe, 

nieodpowiednie i niezwiązane z fanpage oraz naruszają zasady Regulaminu, z możliwością 

zablokowania wpisującego. 

 

 

 



VI Zasady dotyczące ochrony danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Lubartowie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych  - Ewa Skomorowska, tel.: 81 854 25 83; e - mail: 

iod.sds.lubartow@gmail.com. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jest artykuł 6 ust. 1 lit. 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkowników to dane osobowe, które zostały 

przez Użytkowników wprowadzone podczas rejestracji na portalu Facebook, w 

szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

5. Ochrona prywatności użytkowników strony jest dla nas kluczowa. Nigdy nie prosimy o 

upublicznianie danych wrażliwych, takich jak numery pesel, numery dowodu osobistego czy 

numery kont osobistych. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, 

rekomendujemy szczególną rozwagę przy upublicznianiu tego typu informacji. Zarówno 

własnych, jak i osób trzecich. 

6. Poprzez dokonanie wyboru opcji „Lubię to!” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie 

jego danych osobowych zamieszczonych na portalu Facebook w celu aktywnego udziału w 

działalności fanpage. 

VII Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 

2. Administrator ma prawo w każdym czasie zamknąć fanpage i zakończyć jego działanie. 

Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora w związku z 

zamknięciem fanpage. 

3.Zasady korzystania z fanpage opisuje niniejszy Regulamin. Każdy użytkownik Facebooka 

zobowiązany jest także do przestrzegania Regulaminu Facebooka . We wszystkich sprawach 

nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu 

Facebook. 

4.Korzystanie z fanpage podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie serwisu Facebook mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

5. Administrator fanpage zastrzega sobie prawo do usunięcia tej strony i jej zawartości w 

dowolnym momencie, oraz prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym 

czasie. 

6. Korzystanie z fanpage oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
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