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Celem Facebooka jest zapewnienie użytkownikom 
możliwości dzielenia się informacjami oraz większej 
otwartości i lepszej komunikacji w skali globalnej.

Każdego dnia ludzie spotykają się na Facebooku, aby 
dzielić się nowinami, spojrzeć na świat oczami innych 

lub sprawdzić, jak toczą się bliskie im sprawy i co 
słychać u znajomych.

Chcemy, aby ludzie czuli się 
bezpiecznie, korzystając  

z Facebooka.



Prawdziwa tożsamość
Członkowie naszej społeczności zachowują się w sposób 

bardziej odpowiedzialny, kiedy za ich komentarzami  
i działaniami stoją prawdziwe nazwiska i profile. Jeżeli 

odkryjemy, że dany użytkownik ma wiele profili, możemy 
poprosić go o zamknięcie tych nadprogramowych. 

Usuwamy także profile podszywające się pod inne osoby.



Troska o bezpieczeństwo nastolatków
Zgodnie z zasadami 

Facebooka konto może 
utworzyć tylko osoba, 

która ukończyła co 
najmniej 13 lat  
(w niektórych 

jurysdykcjach dolny limit 
wieku może być  

wyższy).

Ustawienia prywatności 
i widoczności dla 

nastolatków są na ogół 
bardziej restrykcyjne 
niż w przypadku osób 

dorosłych. 

Nie tolerujemy obrazów 
przedstawiających 
wykorzystywanie 

dzieci i podejmujemy 
zdecydowane działania 
mające na celu ochronę 

naszych młodych 
użytkowników przed 

przestępcami.





Standardy społeczności
Celem Standardów społeczności jest wypracowanie 

właściwej równowagi pomiędzy potrzebą zapewnienia 
użytkownikom możliwości wypowiadania się  

a promowaniem bezpiecznej i przyjaznej atmosfery  
w serwisie.

facebook.com/communitystandards 



Bezpieczeństwo publiczne 

Usuwamy materiały, blokujemy 
konta i współpracujemy  
z organami ścigania, jeśli 
uważamy, że istnieje poważne 
ryzyko bezpośredniego 
zagrożenia fizycznego lub 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego.



Szacunek dla innych 

Facebook jest miejscem, w którym ludzie dzielą 
się swoimi doświadczeniami i starają się budować 
świadomość społeczną w sprawach, które są  
dla nich ważne. Oznacza to, że mogą zetknąć  
z opiniami, które różnią się od ich poglądów. 
Jesteśmy przekonani, że może to zapoczątkować 
ważne rozmowy na trudne tematy. Chcemy 
zrównoważyć potrzeby, względy bezpieczeństwa  
i zainteresowania bardzo różnorodnej społeczności, 
może się więc zdarzyć, że usuniemy niektóre 
wrażliwe treści lub ograniczymy grono ich 
odbiorców.



Bezpieczeństwo konta i danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, by dbać  
o bezpieczeństwo kont użytkowników i ich 
danych osobowych. Sprawdzamy każde 
podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa. 
Informacja o każdej próbie naruszenia 
bezpieczeństwa profilu, w tym  
o oszustwie, może zostać skierowana do 
organów ścigania.



Ochrona własności intelektualnej 

Facebook jest miejscem, w którym 
można dzielić się z innymi ważnymi 
sprawami. Użytkownik jest właścicielem 
wszystkich materiałów i informacji 
publikowanych przez siebie w serwisie  
i może określać sposób ich 
udostępniania poprzez ustawienia 
prywatności oraz ustawienia aplikacji. 
Prosimy o poszanowanie praw 
autorskich, praw dotyczących znaków 
towarowych i innych praw.





Ty decydujesz
Tworząc naszą platformę, chcieliśmy, aby użytkownicy w pełni 

decydowali o tym, w jaki sposób będą z niej korzystać.  
To od nich zależy, jakie treści udostępniają, co oglądają  

i z czego korzystają. Sami decydują o tym, kto może się z nimi 
skontaktować i z kim wymieniają się informacjami; podejmują 

też szereg innych decyzji.



Zgłaszanie i blokowanie

Niemal wszystkim treściom na 
Facebooku towarzyszy link „Zgłoś”,  
za pomocą którego można powiadomić 
o nękaniu, zastraszaniu i o wszelkich 
innych problemach. Nasze zespoły, 
które czuwają nad społecznościami, 
są dostępne na całym świecie przez 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
w wielu językach. Analizują zgłoszenia 
użytkowników i zapewniają tym samym 
bezpieczeństwo w serwisie.

Ponadto istnieje możliwość 
zablokowania dowolnej osoby. 

Zablokuj
Zaczep
SMS
Zobacz znajomość

Christine Cha

fb.me/blocking



Ustawienia prywatności

Dzięki ikonie wyboru odbiorców 
użytkownik może zdecydować, kto 
zobaczy udostępniane przez niego 
materiały już w chwili ich publikacji. 
Oferujemy także możliwość 
tworzenia niestandardowych grup 
odbiorców.

Yoshi Hashimoto

Yoshi Hashimoto

Publiczne
Znajomi
Tylko ja
Niestandardowe

fb.me/audienceselector



Powiadomienia dotyczące logowania

Po włączeniu powiadomień 
dotyczących logowania użytkownik 
otrzyma informację za każdym 
razem, gdy ktoś zaloguje się do jego 
konta z nowego miejsca. 

Bezpieczeństwo

Powiadomienia 
dotyczące logowania

Ustawienia zabezpieczeń

fb.me/loginnotifications



Dziennik aktywności

Dziennik aktywności umożliwia 
przejrzenie oraz edycję 
wszystkich działań na Facebooku, 
podejmowanych przez 
użytkowników. Daje możliwość 
dostosowania ustawień prywatności 
poszczególnych postów, a także 
zdecydowania o ich widoczności na 
osi czasu. 

Evan Walker

Dziennik 
aktywności

fb.me/activitylog 



Kontrola prywatności

Wprowadziliśmy opcję kontroli 
prywatności, aby ułatwić 
członkom naszej społeczności 
sprawdzanie ustawień 
prywatności. Wystarczy kliknąć 
małą ikonę kłódki w prawym 
górnym rogu profilu lub strony 
na Facebooku. 

fb.me/privacyshortcuts



Bezpieczne przeglądanie

Po włączeniu funkcji bezpiecznego 
przeglądania będziemy szyfrować całą 
aktywność użytkownika w serwisie 
Facebook wszędzie, gdzie to możliwe, 
co utrudni innym osobom uzyskanie 
dostępu do informacji w serwisie bez 
jego zgody. 

fb.me/securebrowsing 



Skrzynka odbiorcza panelu pomocy

Skrzynka odbiorcza panelu pomocy 
jest miejscem, w którym użytkownik 
może sprawdzić status zgłoszonych 
materiałów albo wysłanych zapytań 
i wniosków.

fb.me/supportinbox



Zgłoszenia społecznościowe

Jeżeli użytkownik napotka treść, 
która mu się nie podoba, ale nie 
narusza regulaminu Facebooka, 
może skorzystać z linków zgłaszania 
i wysłać wiadomość do osoby, która 
opublikowała dany materiał, prosząc 
ją o jego usunięcie.

fb.me/socialreporting





Centrum pomocy

Jak możemy Ci pomóc?

Pomoc
W obrębie całej platformy umożliwiamy dostęp do 

pomocy i zasobów, które mogą się przydać do zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno w sieci, jak i poza nią.

facebook.com/help 



 



 

Programy
Oferujemy także wiele programów i poradników, 

które pomagają w bezpiecznym i odpowiedzialnym 
korzystaniu z Facebooka.



Odpowiedzialne udostępnianie Zapobieganie nękaniu  
i rozwiązywanie konfliktów

Facebook wraz z MediaSmarts opracował 
przewodnik „Pomyśl, zanim udostępnisz”, 

którego celem jest skłonienie nastolatka do 
refleksji, zanim opublikuje on coś w Internecie.

Centrum zapobiegania nękaniu, które powstało 
przy współudziale Yale Center for Emotional 

Intelligence, jest miejscem, w którym młodzież, 
rodzice oraz nauczyciele mogą uzyskać pomoc 
i wsparcie w sytuacjach dotyczących nękania  

i konfliktów.

fb.me/thinkbeforeyoushare facebook.com/safety/bullying

POWIEDZ 
STOP 

NĘKANIU



Zapobieganie samobójstwom  
i pomoc

Podstawowe informacje 
dotyczące prywatności

We współpracy z The Jed Foundation 
opracowaliśmy poradnik „Jak pomóc 

znajomemu w potrzebie”, aby zwiększyć 
świadomość na temat samobójstw 

i skuteczniej im zapobiegać.

Podstawowe informacje dotyczące 
prywatności na Facebooku to 

narzędzie stworzone po to, aby 
użytkownicy mieli pełną kontrolę nad 

informacjami, które udostępniają  
w serwisie oraz aby mogli decydować 

o tym, komu je udostępniają.

fb.me/helpafriend facebook.com/about/basics



Kontrola bezpieczeństwa  Bezpieczeństwo w sieci

Kontrola bezpieczeństwa to szybki 
sposób na weryfikację i zwiększenie 

bezpieczeństwa konta. Ułatwia 
wylogowanie się z nieużywanych 

przeglądarek internetowych  
i aplikacji, otrzymywanie alertów 

o próbach logowania, a także 
informuje, jak chronić hasła.

W Centrum bezpieczeństwa 
znajdują się cenne informacje, 

narzędzia oraz zasoby 
dla rodziców, nauczycieli, 

nastolatków i przedstawicieli 
organów ścigania.

fb.me/securitycheck facebook.com/safety 



Kampanie edukacyjne przy udziale 
organizacji partnerskich na całym świecie

Program Anti Bullying 
Pro Ambassadors #StaySafe

Warsztaty 
poświęcone walce  

z nękaniem
Wielka Brytania  

i Irlandia
Indie Australia

facebook.com/AntiBullyingPro facebook.com/StaySafeIndiav



Partnerzy W 2009 r. powołaliśmy Radę ds. Bezpieczeństwa 
i od tamtej pory budujemy Globalną sieć 
bezpieczeństwa, którą tworzą rodzice z całego 
świata. Doradzają nam w zakresie bezpieczeństwa, 
pomagają opracowywać kampanie edukacyjne 
poświęcone bezpieczeństwu w Internecie, a także 
biorą udział w tworzeniu jak najlepszych zasobów 
związanych z bezpieczeństwem. Poznaj kilku 
naszych partnerów.






