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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2022/2023  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I. J. Paderewskiego 
w Pruszczu Gdańskim z dnia 16 marca 2023 r. 

 
 
 
 

REGULAMIN FANPAGE’A FACEBOOKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO 
W PRUSZCZU GDAŃSKIM 

 
 

Definicje 
1. Szkoła – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu 

Gdańskim. 
2. Administrator – Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, ul. 

Kasprowicza 16. 
3. Fanpage – profil na Facebooku, strona firmowa, działająca pod adresem: 

1) Szkoła Podstawowa Pruszcz Gdański;  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040885819448 

2) Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624090548  

4. Użytkownik – osoba, która poprzez wejście na Fanpage dokonała wyboru opcji „Lubię to!”, 

“Obserwuj” lub dokonała innej interakcji na profilu (np. napisanie komentarza, wysłanie 

wiadomości, udostępnienie postu, reakcja na post). 

 

Postanowienia ogólne Fanpage 

1. Celem Fanpage jest informowanie o działalności Administratora i umożliwienie wymiany opinii 
na temat działalności Administratora. 

2. Fanpage prowadzony jest przez Administratora. 
3. Z ramienia Administratora, na podstawie odrębnych upoważnień, szkolnym Fanpage’em 

zarządzają oddelegowani nauczyciele. 
4. Fanpage działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach 

obowiązującego prawa. 
5. Użytkownicy Fanpage Szkoły zobowiązani są do stosowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 
6. Podejmowanie jakichkolwiek interakcji na Fanpage przez Użytkownika ( np. „Lubię to!”, 

komentarz, udostępnienie), świadczy o tym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem 
i akceptuje go bez zmian i zastrzeżeń. 

7. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w Fanpage. 
8. Użytkownik świadomy jest, że Fanpage znajduje się na portalu Facebook, co oznacza, że 

Administrator ma ograniczone możliwości dotyczące zarządzania i administrowania 
Fanpage’em. 

Korzystanie z Fanpage  

1. Każdy Użytkownik odpowiada za swoje decyzje i wybory, których dokonuje na bazie 
otrzymanych na Fanpage informacji. 

2. Użytkownik korzystając z Fanpage i umieszczając posty, pliki, komentarze lub inne treści 
gwarantuje, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa 
własności intelektualnej oraz że ma prawo do takich działań, jak również ma prawo do 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040885819448
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009624090548
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udzielania Administratorowi określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez 
Administratora zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich. 

3. Użytkownik nie zamieszcza komentarzy niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami 
współżycia społecznego. W komentarzach nie wolno umieszczać treści mających na celu 
ośmieszenie lub obrażanie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) 
oraz wpisów nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania), wzywających do 
nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, 
faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub także godzące w dobre imię Szkoły. 

4. Użytkownik nie zamieszcza linków do innych grup na Facebooku, które wyczerpują czyny 
opisane w powyższym pkt. 3. 

5. Użytkownik nie wysyła materiałów lub linków reklamowych do stron związanych 
z zarobkowaniem lub karierą w innych podmiotach 

6. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, 
plików, komentarzy, opinii lub innych treści na Fanpage odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
ten Użytkownik, a Administrator posiada prawo moderacji wpisów w przypadku stwierdzenia 
naruszenia reguł korzystania z Fanpage opisanych w szczególności w pkt. 2 i 3. 

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu 
z Fanpage, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub portalu Facebook. 

8. 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. 

9. Wszelkie prawa do nazwy Fanpage Szkoły oraz wszystkie treści zamieszczone na Fanpage 
Szkoły (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

 
Zasady wyrażania negatywnych opinii 

1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii w sposób kulturalny, nienaruszający 
godności innych osób. 

2. Każda opinia Użytkownika jest traktowana, jako prywatne, subiektywne i właściwe na dany 
moment zdanie w danym temacie. 

3. Użytkownik odnosząc się do opinii innych osób stosuje zasadę dopuszczalnej krytyki, tj. takiej 
która nie narusza dóbr osobistych użytkowników i innych reguł prawa powszechnego 

4. Użytkownik przedstawia swoje zdanie w danym temacie uzasadniając je. 
5. Użytkownik nie obraża uczuć religijnych, ani żadnych innych „dóbr osobistych” innych 

Użytkowników Fanpage Szkoły. 

Blokada 
1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów nieaktualnych oraz takich, które są 

obraźliwe, nieodpowiednie i niezwiązane z Fanpage’em oraz naruszają zasady Regulaminu, 
z możliwością zablokowania wpisującego. 

2. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Fanpage, gdy: 
1) Użytkownik wykorzystuje Fanpage z naruszeniem obowiązującego prawa lub dobrych 

obyczajów, dóbr osobistych innych użytkowników, rozpowszechnia treści 
nieprawdziwe naruszające dobro jednostki i jej użytkowników, treści niezwiązanych 
z działalnością Szkoły oraz postanowień niniejszego Regulaminu;   

2) nazwa Użytkownika narusza prawo, prawem chronione dobra osobiste osób trzecich, 
jest niezgodna z dobrymi obyczajami, w tym jest wyrażeniem powszechnie uznanym za 
obraźliwe lub nazwa Użytkownika sugeruje, że jest to nazwa wykorzystywana przez 
Administratora, co może wprowadzać innych Użytkowników w błąd. 
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Zasady dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Poprzez dokonanie wyboru opcji „Lubię to!” lub „Obserwuj” Użytkownik wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych zamieszczonych na portalu Facebook w celu aktywnego 
udziału w działalności Fanpage Szkoły. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. 
Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Kasprowicza 16.  

3. Kontakt do inspektora danych osobowych: pukaczewski@hotmail.com  
4. 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 (dalej RODO).  

5. 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. 

6. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników są pracownicy Administratora oraz podmioty, 
z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
w szczególności w zakresie informatycznego czy prawnego wsparcia działalności 
Administratora. 

7. Dane osobowe Użytkowników przechowywane i przetwarzane będą do czasu podjęcia przez 
danego Użytkownika decyzji o cofnięciu czynności określonej w ust. 1. Prawo usunięcia danych 
osobowych Użytkownika lub ich ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia zależy od decyzji Użytkownika określonej 
w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.  

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych po wyczerpaniu przesłanek art. 15-21 RODO. 

9. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych 
osobowych. 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Szkoły 
www.sp4gda.edupade.org w zakładce „Dokumenty” oraz na Fanpage Szkoły. 

2. Regulamin jest dostępny w języku polskim. 
3. Administrator ma prawo w każdym czasie zamknąć Fanpage i zakończyć jego działanie. 

Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora w związku 
z zamknięciem Fanpage. 

4. Korzystanie z Fanpage „Szkoła Podstawowa nr 4 w Pruszczu Gdańskim” podlega prawu 
polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 
Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy 
prawa polskiego. 

5. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia 
pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi 
zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz 
odpowiadającymi pierwotnym intencjom Administratora. 
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