
ZARZĄDZENIE NR 2022
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z kwietnia 2022 roku

w sprawie ustalenia Regulaminu oficjalnych profili Gminy Sokółka w internetowych 
serwisach społecznościowych Facebook i Instagram

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 zm.) zarządzam, co następuje:

§1
W celu określenia zasad i warunków korzystania z oficjalnych profili Gminy Sokółka w 
internetowych serwisach społecznościowych ustala się „Regulamin oficjalnych profili Gminy 
Sokółka w internetowych serwisach społecznościowych Facebook i Instagram” stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Sokółki.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 7£?S' /2022 
Burmistrza Sokółki z dnia ^h.-P f̂.2022 r.

REGULAMIN OFICJALNYCH PROFILI GMINY SOKÓŁKA 

W INTERNETOWYCH SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Regulamin określa zasady i warunki korzystania z profili Gminy Sokółka w 
serwisach Facebook i Instagram. Celem jego wprowadzenia jest ułatwienie użytkownikom 
korzystania z tych kanałów komunikacji.

Oficjalnie profile Gminy Sokółka na Facebooku i Instagramie nie są oficjalnym kanałem do 
podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Burmistrza 
Sokółki oraz Urzędu Miejskiego w Sokółce.

§1
Definicje pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z oficjalnych profili 
Gminy Sokółka w serwisach Facebook i Instagram.

2. Oficjalne Profile Gminy - profile zamieszczone w serwisach 
społecznościowych administrowane przez Urząd Miejski w Sokółce, dostępne pod 
adresami:
- Facebook -  https://www.facebook.com/sokolkapl/
- Instagram -  htpps://www.instagram.com/sokolka.pl/

3. Administrator profili- Urząd Miejski w Sokółce.
4. Administrator danych osobowych -  Burmistrz Sokółki.
5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Oficjalnych Profili Gminy.
6. Treści - wszelkie komentarze, wypowiedzi i materiały umieszczane na Oficjalnych 

Profilach Gminy.
7. Netykieta - zbiór zasad dotyczących właściwego zachowania przez korzystających z 

Internetu.
8. Trollowanie - dodawanie kontrowersyjnych, napastliwych, często nieprawdziwych 

wypowiedzi w celu ośmieszania lub obrażania innych użytkowników.
9. Spam -  treści, które można uznać za informacje o charakterze wyłącznie 

reklamowym i promocyjnym.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Urząd Miejski w Sokółce jest Administratorem profili w serwisie Facebook i Instagram 
wymienionych w §1 punkt 2.

2. Dysponentem urzędowych profili, o których mowa w § 1 punkt 2 zarządzać będzie 
pracownik Urzędu Miejskiego w Sokółce, upoważniony przez Burmistrza Sokółki, 
który będzie nadawał wybranym pracownikom Urzędu Miejskiego w Sokółce dostęp 
do profili z uprawnieniami moderatora lub redaktora strony.

3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Oficjalnych Profili Gminy, prawa i 
obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Urzędu Miejskiego w Sokółce 
związane z administrowaniem Oficjalnymi Profilami Gminy.

https://www.facebook.com/sokolkapl/
http://www.instagram.com/sokolka.pl/


4. Każdy Użytkownik korzystający z Oficjalnych Profili Gminy zobowiązany jest do 
przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na Oficjalnych Profilach Gminy oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce.

§3
Korzystanie z Oficjalnych Profili Gminy

1. W trosce o jakość dyskusji każdy Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do 
zasad Regulaminu.

2. Za naruszenie postanowień regulaminu uznaje się:
a) rozpowszechnianie na Oficjalnych Profilach Gminy pomówień i kłamstw, 

uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Sokółka, a także innych 
Użytkowników,

b) umieszczanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe 
czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, 
pornograficzne, brutalne, wulgarne, promujące totalitarne ideologie itp.

c) stosowanie we wpisach gróźb i mowy nienawiści, umieszczanie treści o 
charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim,

d) zamieszczanie treści obrażających wyznania religijne, przekonania, 
narodowości,

e) aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób 
trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną,

f) umieszczanie wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych 
użytkowników (trollowanie) oraz nie odnoszących się do komentowanej 
publikacji, a mające charakter reklamowy (spamowanie),

g) publikowanie informacji wprowadzających w błąd oraz szerzenie tzw. fake 
newsów.

h) zachęcanie we wpisach do zachować autodestrukcyjnych.
3. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych 

komentarzy, opinii lub innych treści na Oficjalnych Profilach Gminy odpowiedzialność 
ponosi wyłącznie ten Użytkownik.

4. Administrator profili nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w 
korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub 
serwisów Facebook i Instagram.

5. Odpowiedzialność Administratora profili za działania wobec Użytkownika oraz osób 
trzecich w związku z korzystaniem z Oficjalnych Profili Gminy w serwisach Facebook i 
Instagram jest wyłączona.

6. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich 
danych osobowych typu: numer pesel, numer dowodu osobistego, numer kont 
osobistych, stanu zdrowia itp.

7. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą 
odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób 
trzecich.

8. Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii. Każda opinia Użytkownika jest 
traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą 
być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do 
wyżej wymienionych zasad korzystania z profilu.

9. Na Oficjalnych Profilach Gminy powinny być zamieszczane wypowiedzi merytoryczne, 
kulturalne i opierające się na faktach.

10. Użytkownik publikujący treści na profilu powinien byś świadomy, że jest to forum 
publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników.



Naruszenie postanowień Regulaminu
1. Administrator Oficjalnych Profili Gminy zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia 

wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.
2. Administrator profili zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy 

Użytkownik korzystając z Oficjalnych Profili Gminy, narusza obowiązujące przepisy 
prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu lub jego nazwa jest niezgodna z 
prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe.

§5
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:
a) Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel. 85 7110900, e- 

mail: kancelaria@sokolka.pl w zakresie danych osobowych przetwarzanych w 
związku z prowadzeniem miejskich profili. Administrator danych osobowych 
przetwarza dane osobowe osób, które w miejskich profilach:

- dokonały subskrypcji strony miejskiego profilu poprzez kliknięcie 
przycisku "Lubię to", "Obserwuj", "Udostępnij" lub "Subskrybuj",

- opublikowały komentarz,
- udostępniły post zamieszczony w miejskich profilach,
- opublikowały recenzję,
- wysłały wiadomość prywatną do Administratora

b) Dostawca serwisów Facebook i Instagram: Meta Platforms Ireland Limited, z 
siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Irlandia.

c) Burmistrz Sokółki oraz Dostawca serwisów mogą być również 
współadministratorami danych osobowych Użytkownika. Każdy 
współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w 
ramach serwisu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania 
danych.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Burmistrza Sokółki w celu 
informowania o prowadzonej działalności, podawania do publicznej wiadomości 
komunikatów, promowania wydarzeń, promocji miasta, komunikacji z użytkownikami

3. Serwisów itp. za pośrednictwem Oficjalnych Profili Gminy zgodnie z obowiązującymi w 
serwisach Facebook i Instagram Regulaminami oraz niniejszym Regulaminem.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu na 
podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 
nr 119 s.1 z 4 maja 2016 r.) (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 
7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559).

§ 4
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3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Burmistrza 
Sokółki znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce pod 
adresem: https://sokolka.pl/pliki/2022/04/klauzula_serwisy_spolecznosciowe.pdf

1. Administrator Oficjalnych Profili Gminy ma prawo do zakończenia ich działania w 
dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem 
właściciela profili w związku z ewentualnym zamknięciem profilu.

2. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych 
nie podlega wygaśnięciu.

3. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, 
obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook i Instagram.

§ 6

Postanowienia końcowe
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