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W wirtualnym świecie jesteśmy narażeni na coraz więcej niebezpieczeństw.
Obrona przed nimi nie należy do łatwych zadań. Jednym z takich niebezpieczeństw,
na które jesteśmy narażeni my, ale – w szczególności – nasze dzieci, to cyberprzemoc.
Życie bez dostępu do Internetu, a co z tym jest związane mediów społecznościowych w dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwe. Każdy chce być „podłączony”
do świata – najnowszych informacji, wydarzeń. W dobie pandemii koronawirusa
Internet i możliwość kontaktu zdalnego okazała się wybawieniem. Do dziś wiele
instytucji, jeszcze niedawno szkoła, pracuje w trybie zdalnym. Możemy, siedząc w
domu, wypełniać swoje obowiązki zawodowe.
Niestety, ale ceną za szybkie połączenie ze światem są zjawiska społeczne określane jako patologiczne. Uzależnienia od przebywania w sieci – zazwyczaj dotyczą
graczy, namiętne przeglądanie mediów społecznościowych zabierające cenny czas
i skutkujące spadkiem produktywności w pracy, a także zawężeniem horyzontów
myślowych. Wśród nich znajduje się także działanie przemocowe nazywane cyberbullingiem lub cyberprzemocą. Sprawcy czując się anonimowo, a co z tym jest
związane – bezkarnie, osaczają swoją ofiarę i żerują na jej bezradności, publikując
nieprawdziwe informacje na jej temat, kompromitujące filmy lub zdjęcia. Taka historia dotknęła w 2006 roku uczennicę z Gdańska, która podczas lekcji, w czasie
nieobecności nauczyciela została rozebrana przez swoich kolegów i molestowana
seksualnie. Całe zdarzenie sfilmowali telefonem komórkowym, straszyli, że nagranie zostanie umieszczone w Internecie. Upokorzona przez dręczycieli 14-latka popełniła samobójstwo. Późniejsze dochodzenie ujawniło, że dziewczynka była także
systematycznie szykanowana i obrażana przez kolegów na terenie szkoły. O ilu
takich wstrząsających sytuacjach nie wiemy?
Nie bagatelizujmy cyberprzemocy – słuchajmy naszych dzieci. Sprawdzajmy jakie
treści otrzymują od kolegów. Reagujmy na przemoc wobec innych. Uczmy nasze
dzieci o bezpieczeństwie w sieci.

Owocnej lektury!!
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CYBERPRZEMOC
Cyberprzemoc to przemoc z użyciem
urządzeń elektronicznych, najczęściej
telefonu bądź komputera. Bywa określana także jako cyberbullying, nękanie, dręczenie, prześladowanie w Internecie. Niezależnie od określenia,
jej celem zawsze jest wyrządzenie
krzywdy drugiej osobie. Cyberprzemoc to – podobnie jak przemoc tradycyjna – regularne, podejmowane z
premedytacją działanie wobec słabszego, który nie może się bronić.

DZIECKO – OFIARA PRZEMOCY
WIRTUALNEJ
Najczęściej dziecko doświadczające
przemocy wirtualnej to ofiara wcześniejszej przemocy rówieśniczej –
osoba wyróżniająca się czymś na tle
grupy, w jakiś sposób inna. Młodzi ludzie oceniają siebie według wartości
nadanej przez grupę, której są członkami – klasę, forum, portal społecznościowy. Osoba wyśmiewana przez
grupę lub przez znaczącego członka
grupy przeżywa wstyd i upokorzenie.
Czuje koncentrację uwagi na sobie –
w czasie gdy atakują ją rówieśnicy, a
także w sytuacji interwencji nauczycieli. Przeżywa to jako stygmatyzację

i potwierdzenie bycia ofiarą – kimś
słabym, samotnym, innym niż wszyscy. Doświadczenie przemocy rówieśniczej w życiu dziecka to nagromadzenie silnych, bardzo trudnych uczuć
i myśli. Dziecko skrzywdzone w wyniku działań rówieśników odczuwa
silną izolację od grupy, poczucie osamotnienia, niejednokrotnie rozpacz.
Grupa rówieśnicza, która jest w okresie adolescencji najważniejszą grupą
odniesienia, krzywdzi. Ofiara czuje
więc, że jest poza grupą. W takiej sytuacji często pojawia się chęć powstrzymania
sprawcy,
cofnięcia
czasu, aby krzywdzenie nigdy nie
miało miejsca. Dziecko przeżywa
skrajne emocje, bo wie, że niemożliwe jest cofnięcie czasu – zawężenie
sytuacyjne emocji dziecka często jest
przyczyną myśli i prób samobójczych.
Cyberprzemocy towarzyszy upublicznienie aktu nękania – w tej sytuacji
ofiara ma potrzebę zniknięcia, schowania się.

PRZEMOC VS CYBERPRZEMOC
W odróżnieniu od „tradycyjnej” przemocy (ang. bullying) zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości sprawcy. Ponadto
na znaczeniu traci klasycznie rozumiana „siła”, mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi, a atutem
sprawcy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają
media elektroniczne. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie
niebezpieczne. Kompromitujące zdję-
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cia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę”, a ich usunięcie jest często
praktycznie niemożliwe. Dodatkową
uciążliwością dla ofiar cyberprzemocy
jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy.
Kolejną ważną cechą problemu jest
stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań.

RODZAJE CYBERPRZEMOCY*
Co trzeci nastolatek takiej przemocy
doświadczył osobiście – był wyzywany
w Internecie, poniżany, ośmieszany
lub straszony. Prawie 13% uczniów
zgłaszało kradzież tożsamości i wykorzystywania ich konta e-mailowego
lub profilu na portalu społecznościowym do realizacji agresywnych działań wobec innych osób. Od 7 do 11%
polskich uczniów doświadczyło najpoważniejszych
aktów
internetowej
agresji – cyberprzemocy (z ang. cyberbullyingu), czyli regularnego, długotrwałego nękania w sieci przez rówieśników.

1. PRZEMOC WERBALNA
Aż 52% internautów w wieku 12–17
lat przyznało, że za pośrednictwem
Internetu lub telefonii komórkowej
miało do czynienia z przemocą werbalną – niemal połowa badanych doświadczyła wulgarnego wyzywania
(47%), co piąty poniżania, ośmieszania i upokarzania (21%), a co szósty
straszenia i szantażowania (16%).
Najbardziej negatywne reakcje towarzyszą przypadkom poniżania – zdenerwowanie (59%), strach (18%) lub
wstyd (13%). Jedynie 30% dzieci deklaruje, że taka sytuacja nie robi na
nich żadnego wrażenia.
AGRESJA SŁOWNA
To inaczej wyzywanie na czatach internetowych ,zamieszczanie komentarzy na forum internetowym w celu
ośmieszenia, sprawienia przykrości
lub wystraszenia innej osoby; upublicznianie upokarzających, przerobionych zdjęć i filmów; zamieszczanie
przykrych komentarzy na profilach innych osób w portalach społecznościowych; włamanie na konto i podszywanie się pod kogoś w celu zamieszczania w jego imieniu obraźliwych postów
i zdjęć na profilach innych użytkowników; szantażowanie; ujawnianie sekretów; wykluczanie z grona „znajomych” w Internecie; celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci

2. FILMY I ZDJĘCIA

*Dane:

Nastolatki 3.0. Raport z ogólnopolskiego
badania uczniów, NASK, 2019

Ponad połowa nastoletnich internautów (57%) przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew jej woli.
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Względnie rzadko (18%) sytuacja
taka jest zdarzeniem jednorazowym –
w 2/5 przypadków (39%) zdarzenie
takie powtarzało się. Zdecydowanie
najczęściej autorami takich zdjęć są
rówieśnicy – znajomi ze szkoły (87%)
lub spoza szkoły (30%). Zdecydowana większość (80%) „niechcianych
obrazów” ma niegroźny z pozoru kontekst humorystyczny. Jednakże aż połowa badanych (49%) deklaruje w takich sytuacjach wyraźnie negatywne
odczucia. Popularnymi motywami robienia zdjęć/filmów są: złośliwość
(21%) oraz popisywanie się przed innymi (17%). Celem co ósmego zdjęcia lub filmu jest ośmieszanie bohatera (12%). O sytuacjach niechcianych zdjęć i filmów dzieci zazwyczaj
nikogo nie informują (54%). Jeżeli
zdecydują się komuś opowiedzieć o
takiej sytuacji, to są to najczęściej rówieśnicy (24%). Zdecydowanie rzadziej zawiadamiani są rodzice (6%).
14% internautów w wieku 12–17 lat
zgłasza przypadki publikowania w
sieci kompromitujących ich materiałów: informacji (9%) oraz zdjęć lub
filmów (5%). W znaczącej większości
sytuacje takie ograniczają się do pojedynczego lub kilkukrotnego zdarzenia (po 39% wskazań). Sprawcami są
najczęściej rówieśnicy (ze szkoły:
59%, spoza szkoły: 43%), znacznie
rzadziej dorośli (10%) czy też znajomi
z Internetu (13%). W 15% przypadków informacje, zdjęcia lub nagrania
pochodziły od osób obcych lub nieujawniających swojej tożsamości. Blisko jedna trzecia dzieci doświadczyła
w sieci sytuacji, w której ktoś się pod
nie podszywał. Przeważnie były to pojedyncze przypadki (19%), rzadziej z
kilkukrotnymi (8%) lub wielokrotnymi
(2%)
powtórzeniami.
Najczęściej

podszywającą się osobą był rówieśnik
(ze szkoły: 56%, spoza szkoły: 22%);
zdecydowanie rzadziej dorosły (5%)
lub znajomy z Internetu (6%).

DZIECKO JAKO OFIARA PRZEMOCY
Mimo że w chwili obecnej polskie
prawo nie zapewnia w pełni skutecznej ochrony małoletnich przed cyberprzemocą, to wykorzystując istniejące
regulacje prawne można w pewnym
zakresie chronić małoletnie ofiary
przemocy w Internecie. W przypadku
cyberprzemocy dostępne są dwie
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drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Jest to istotne rozróżnienie ze
względu na fakt, iż mnogość możliwości działań przemocowych przy użyciu
nowych technologii powoduje, że
przestępstwa zawarte w Kodeksie
karnym nie obejmują ich swoim zakresem.
W
związku
z
tym,
w niektórych przypadkach, niemożliwe jest skierowanie sprawy do postępowania
karnego (zgłoszenia jako przestępstwa). W takich sytuacjach konieczne
jest posłużenie się drogą cywilną, czyli
drogą roszczeń odszkodowawczych.
Należy
pamiętać,
że:
w przypadku cyberprzemocy w stosunku do dzieci, czyli osób poniżej 18
roku
życia,
wszystkie
działania
prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej
dziecka pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z rodzicami.
Niezależnie od formy cyberprzemocy,
jeżeli podejrzewamy, że sprawcą cyberprzemocy jest osoba poniżej 17
roku życia, działania w sprawie realizuje sąd rodzinny i nieletnich, właściwy ze względu na miejsce pobytu
ewentualnego sprawcy cyberprzemocy. Tam należy złożyć informację o
doświadczanej przez dziecko cyberprzemocy.
Jeżeli zgłosimy przestępstwo, a policja i prokuratura rozpoczną postępowanie, dziecko jako pokrzywdzony
jest jednocześnie świadkiem przestępstwa i w związku z tym będzie
przesłuchiwane.
W polskim prawie istnieje obowiązek
zawiadomienia
o
przestępstwie.

Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu,
ma społeczny obowiązek zawiadomić
o tym prokuratora lub policję. Instytucje państwowe i samorządowe,
które w związku ze swą działalnością
dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o
tym prokuratora lub policję (art. 304
§ 1 i 2 k.p.k.). W przypadku cyberprzemocy przestępstwami ściganymi
z urzędu są: włamania, groźby: karalna i bezprawna. Jeżeli posiada się
wiedzę o tych przestępstwach, należy
zawiadomić policję lub prokuraturę.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
Dzieci rzadko informują dorosłych o
sytuacjach cyberprzemocy. Często
wstydzą się przyznać, że są prześladowane. Boją się, że zostaną wyśmiane lub ich problemy zostaną zbagatelizowane przez rodziców i nauczycieli. Wiele z nich obawia się zemsty
ze strony sprawców i pogorszenia sytuacji. Często nie zgłaszają problemu
w obawie przed tym, że rodzice zabronią im korzystania z Internetu bądź
zabiorą telefon. Dlatego ważne jest,
żeby zachować czujność i zwracać
uwagę na sygnały, które mogą wskazywać, że dziecko może być ofiarą internetowej przemocy.
Kiedy zwrócić uwagę?
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Twoje dziecko zaczyna unikać szkoły,
szuka wymówek, aby zostać w domu,
wagaruje, choć do tej pory lubiło chodzić na lekcje. Unika kontaktów z kolegami/koleżankami lub przeciwnie –
wdaje się w kłótnie lub bójki.
Rezygnuje z ulubionych zajęć, hobby,
które do tej pory sprawiały mu radość. Pojawiają się u niego zmiany
nastroju i zachowania, przedłuża się
obniżony nastrój.
Jest zaniepokojone, zdenerwowane,
smutne lub rozzłoszczone, szczególnie po odebraniu SMS-a, przeczytaniu
wiadomości na komunikatorze, gdy
korzysta z Internetu itp.
Szybko wygasza ekran komputera lub
telefonu, gdy wchodzisz do jego pokoju.
Wycofuje się z aktywności w sieci:
przestaje używać komputera, zamyka
konta w mediach społecznościowych,
odcina się od znajomych z sieci, przestaje publikować posty na ulubionych
stronach itp. Bądź odwrotnie – obsesyjnie sprawdza wiadomości w telefonie, e-maile, swoje profile na portalach społecznościowych.
Unika rozmów na temat Internetu i
swojej aktywności w sieci.

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY
DZIECI – na co zwrócić uwagę
Konstytucja
Art. 47
Każdy ma prawo do ochrony prawnej
życia prywatnego, rodzinnego, czci
i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Konwencja o Prawach Dziecka
Art. 8.
1. Państwa-Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie
prawa dziecka do zachowania jego
tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych
zgodnych z prawem, z wyłączeniem
bezprawnych ingerencji.
2. W przypadku, gdy dziecko zostało
bezprawnie pozbawione części lub
wszystkich elementów swojej tożsamości, Państwa-Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak
najszybszego przywrócenia jego tożsamości.
Art. 16.
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego,
rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację.
2. Dziecko ma prawo do ochrony
prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.
Art. 19.
1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej
dla ochrony dziecka przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, krzywdy lub zaniedbania
bądź złego traktowania lub wyzysku,
w tym wykorzystywania w celach
seksualnych, dzieci pozostających
pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej
osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

Projekt dofinansowany w wysokości 30030,00 zł. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu .

Kodeks cywilny
Art. 23.
Dobra osobiste człowieka, jak w
szczególności zdrowie, wolność,
cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa
cywilnego niezależnie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach.
Art. 24.
§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby
osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych
do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej
formie. Na zasadach przewidzianych
w kodeksie może on również żądać
zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej
na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra
osobistego została wyrządzona
szkoda majątkowa,
poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają
uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,
w szczególności w prawie autorskim
oraz w prawie wynalazczym.
Kodeks karny
Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub
szkodę osoby najbliższej, jeżeli

groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek
pokrzywdzonego.
Art. 191.
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec
osoby lub groźbę bezprawną w celu
zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób
określony w § 1 w celu wymuszenia
zwrotu wierzytelności, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
Art. 212.
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę
osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego
dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się
czynu określonego w § 1 za pomocą
środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może
orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża
albo na inny cel społeczny wskazany
przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określo-
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nego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.
Art. 216.
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej
obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności
cielesnej lub zniewagą wzajemną,
sąd może odstąpić od wymierzenia
kary.
Art. 267.
§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje
informację dla niego nie przeznaczoną, otwierając zamknięte pismo,
podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub
przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w
celu uzyskania informacji, do której
nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1–3 następuje na wniosek
pokrzywdzonego.

Art. 268a.
§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa,
zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczając się czynu
określonego w § 1, wyrządza
znaczną szkodę majątkową, podlega
karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks wykroczeń
Art. 107.
Kto w celu dokuczenia innej osobie
złośliwie wprowadza ją w błąd lub w
inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności,
grzywny do 1500 zł albo karze nagany
Art. 141.
Kto w miejscu publicznym umieszcza
nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub
rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia
wolności, grzywny do 1500 zł albo
karze nagany.

SKUTKI CYBERPRZEMOCY
Kiedy dochodzi do cyberprzemocy
ofiara odnosi wrażenie, że jest atakowana nawet w swoim własnym domu.
Czuje wtedy, że nie mas dokąd uciec.
Takie wrażenia mogą towarzyszyć
osobom poddawanym cyberprzemocy
przez długi czas i wpływać na nie w
różny sposób, powodując problemy, w
tym:
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mentalne
–
poczucie
smutku,
wstydu, niskie poczucie własnej wartości, złość,
emocjonalne – poczucie zawstydzenia, utrata chęci do robienia rzeczy,
które sprawiały zwykle radość,
psychiczne – zmęczenie, problemy
ze snem, bóle brzucha, głowy.
Poczucie wstydu i bycie wyśmiewanym przez innych powoduje, że ofiara
zaczyna unikać rozmowy z innymi,
stara się poradzić sobie samodzielnie
z trudną sytuacją. W ekstremalnych
przypadkach, zdarza się, że cyberprzemoc jest powodem targnięcia się
na życie.

PORADY
W jaki sposób zadbać o swoją i
dziecka prywatność w sieci i chronić swoje dane w mediach społecznościowych?
Należy pomyśleć zanim coś udostępnimy w Internecie, gdyż jest to przestrzeń, w której to, co udostępnione
pozostaje na zawsze i kiedyś może zo-

stać wykorzystane wbrew osobie udostępniającej. To może być krzywdzące.
Nie należy przekazywać takich danych
jak adres zamieszkania, numer telefonu czy nazwa szkoły.
Najlepiej dowiedzieć się więcej o ustawieniach prywatności w aplikacjach, z
których się korzysta. Poniżej kilka
przykładów, co można
zrobić:
1. W ustawieniach prywatności
można zdecydować, kto będzie
widział Twój profil, wysyłał do
Ciebie wiadomości czy komentował posty.
2. Możesz zgłaszać wszystkie obraźliwe komentarze, wiadomości,
zdjęcia i prosić o ich usunięcie.
3. Oprócz usunięcia ze znajomych, możesz kompletnie zablokować daną osobę, uniemożliwiając jej wejście na Twój profil
i kontakt z Tobą.
4. Możesz wybrać opcję, aby komentarze wyświetlały się jedynie
konkretnym osobom.
5. Możesz usunąć post, który udostępniłeś lub ukryć go przed konkretnymi osobami.
W większości platform osoba, którą
zablokujesz, zgłosisz lub której ograniczysz możliwości związane z Twoją
aktywnością, nie zostanie w żaden
sposób poinformowana.
Zapraszamy do zapoznania się:
http://zi.mops.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2022/01/Poradnik_o_cyberprzemocy_KoteckaKral.pdf

