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Apel RDI – potrzebne wsparcie w procesie przeciwko Facebookowi!
Reduta Dobrego Imienia wzywa internautów do przesłania informacji na temat
usuniętych samowolnie przez administratorów Facebooka polskich stron i kont
pocztowych.
Pozew przeciwko spółce Facebook złożony został w grudniu 2016 r. Teraz w celu
uzupełnienia, wyjaśnienia i podania argumentów, potrzebne jest kolejne wsparcie przy
działaniach przeciwko nierównemu traktowaniu użytkowników przez Facebooka.
- Prosimy o wysyłanie na adres kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl informacji, że Facebook
zablokował lub usunął strony internetowe, grupy i profile. Prosimy o opisanie całej sytuacji,
podanie nazwy usuniętej strony lub grupy oraz dołączenie printscreany oraz adresy URL na
potwierdzenie sytuacji. Prosimy także o przesłanie oświadczeń z własnoręcznym podpisem,
że założyli Państwo grupę/profil na Facebooku, który został usunięty bez Państwa zgody –
wyjaśnia Urszula Wójcik, rzecznik prasowy Reduty Dobrego Imienia.
Szczególnie istotne są opisy sytuacji z roku 2016, które miały miejsce przy okazji blokowania
wydarzeń związanych z Marszem Niepodległości. Cenne są także opisy nowych sytuacji.
Potwierdzą one, że wydarzenia z 2016 r. nie były jednorazowymi przypadkami, a Facebook
w dalszym ciągu stosuje nieuzasadnione praktyki.
Wiadomości mogą stać się dowodem w sprawie sądowej, dlatego w korespondencji powinna
znaleźć się formuła:
"Ja, ________ (imię i nazwisko) zgadzam się na dołączenie do sprawy sądowej przeciwko
Facebook, jako dowodów plików, zwartych w poniższych mailu, dotyczących usuwania treści
z mojego profilu ____________(nazwa profilu) w dniu _________ . Imię i nazwisko"

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in.
inicjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się
w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat
historii i kultury Polski.
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