Netykieta
Nie należy publikować w Internecie niezgodnych z
zdefiniowanych w różnych ustawach, wymienionych poniżej:

prawem

treści

1. Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje
określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
2. Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
- namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa
lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
- grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkod ę lub
szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
- obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257
Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
- nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
- propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle
różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
3. Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
- lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi
zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu
cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
4. Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
- promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trze źwo ści i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa
autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
- promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
- ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory
komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej,
miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic
rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych);
- zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o
języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).
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