REKOMENDACIJA
SOCIALINIŲ
TINKLŲ
VARTOTOJAMS

Turiu paskyrą socialiniame tinkle, ar skelbdamas
informaciją privalau užtikrinti asmenų teisę į
duomenų apsaugą, privatumą, garbę ir orumą bei
nepilnamečių apsaugą ?
TAIP, nebent Jūsų paskyra yra nevieša (privati) ir
paskyroje turite vos kelis draugus arba dalinatės
informacija išskirtinai tik su keletu asmenų.
2017 m. lapkričio 7 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Einarsson v. Islandija (bylos Nr.
24703/15) nustatė, kad asmens nuotraukos įkėlimas į viešą socialinio tinklo Instagram paskyrą, kai
ta informacija yra prieinama visiems socialinio tinklo vartotojams, laikytina viešu informacijos
paskelbimu. Šioje byloje asmuo X savo viešoje Instagram paskyroje paskelbė Egill Einarsson (gana
žinomas asmuo Islandijoje, kuris yra filmavęsis keliuose filmuose, nuolat rašo publikacijas)
nuotrauką ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie Egill Einarsson, kuri žeidė jo garbę ir orumą.
Remiantis Visuomenės informavimo įstatymu, viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) yra
visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas,
asmuo, teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų
platinimo internete paslaugas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės
informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir
atsakantis už tos informacijos teisėtumą.

2009 m. balandžio 20 d. sprendime Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas byloje Nr. A44470/2009 yra pateikęs tokį viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo išaiškinimą: Viešosios
informacijos rengėjai - informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, gali būti ir
fiziniai asmenys. Atsižvelgus į paminėtą, taip pat įvertinus konkrečių fizinių asmenų - interneto
tinklaraščių autorių, veiklos pobūdį ir jų vykdomas viešosios informacijos teikimo visuomenei
funkcijas, darytina išvada, kad jie gali būti pripažįstami sui generis informacinės visuomenės
informavimo priemonių valdytojais, taigi ir viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, o jų
interneto tinklaraščiai - informacinės visuomenės informavimo priemonėmis Visuomenės
informavimo įstatymo prasme.
Remiantis šiuo išaiškinimu interneto tinklaraščių (blogų), taip pat viešų socialinių tinklų paskyrų
valdytojai yra viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) ir privalo užtikrinti skelbiamos
informacijos teisėtumą. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos praktikoje ne kartą yra
pritaikytos poveikio priemonės viešų socialinio tinklo paskyrų valdytojams.

Situacijos, su kuriomis dažnai susiduriame:
Kaimynas man skolingas 1000 Eurų, ar galiu apie tai paskelbti internete ir įkelti
jo nuotrauką, parašyti adresą, kiek jis turi vaikų ir t. t? TIKRAI NE! Skelbti
skolininko duomenis draudžiama!
Radau pamestą asmens tapatybės kortelę / pasą, ar galiu ją paskelbti? TAIP, bet
reikia uždengti kortelės/ paso numerį, asmens kodą, parašą ir dalį gimimo datas.
Galima skelbti tik tiek duomenų, kiek yra būtina surasti asmenį, kurio asmens
dokumentas dingo.
Gatvėje nufotografavau juokingai/ nepadoriai atrodantį žmogų, ar galiu skelbti
jo nuotrauką savo socialinio tinklo paskyroje? Ne, nebent asmuo tam davė
sutikimą.
Tinder gavau juokingą / įžeidžiančią / “man nepriimtiną” pranešimą iš vartotojo,
ar galiu ekrano nuotrauką (angl. screenshot) skelbti savo socialinio tinklo
paskyroje? Ne, nebent užtušuosite asmens nuotrauką, vardą ir pavardę. Asmenų
nuotraukų iš Tinder ar kitų socialinių tinklų taip pat negalima skelbti.
Ar galiu skelbti duomenis apie nepilnamečius, kuriuos nuolat matau rūkančius
po mano namo balkonu? NE, draudžiama skelbti nepilnamečių asmens
duomenis, iš kurių galima nustatyti jų tapatybę neigiamų socialinių reiškinių
kontekste.
Turiu viešą socialinio tinklo paskyrą, į ją nuolat keliu nuotraukas, trumpus
vaizdo įrašus, istorijas (angl. stories), kuriuose keikiuosi, geriu alkoholį ir t. t., ar
paskyrą reikia pažymėti indeksu dėl nepilnamečių apsaugos? TAIP,
rekomenduojame visiems socialinių tinklų paskyrų valdytojams indeksuoti savo
paskyras. N-14 arba N-18, priklausomai nuo keliamo turinio. Dažnai sulaukiame
teiginių, jog socialiniais tinklais gali naudotis tik asmenys nuo 13 metų, o
Lietuvoje yra privalomas nepilnamečių iki 14 metų tėvų ar globėjų sutikimas dėl
jų duomenų rinkimo siūlant informacinės visuomenės paslaugas (socialiniai
tinklai, Netflix ), todėl indeksas nieko nesustabdys, jeigu norės, tai ir žiūrės.
Mūsų ir Jūsų tikslas yra informuoti visuomenę, o ypatingai nepilnamečių asmenų
tėvus apie jų vaikams galimai kenksmingą turinį.

REKOMENDUOJAME:
Skelbiant asmens nuotrauką gauti Jo sutikimą.
Skelbiant informaciją apie asmenį, įvertinti, ar skelbiama
informacija nepežeis asmens teisės į privataus gyvenimo apsaugą.
Privatus gyvenimas apibrėžiamas kaip asmeninis žmogaus, jo šeimos gyvenimas, gyvenamoji
aplinka, kurią sudaro asmens gyvenamoji patalpa, jai priklausanti privati teritorija ir kitos
privačios patalpos, kurias asmuo naudoja savo ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai, taip pat
asmens psichinė ir fizinė neliečiamybė, garbė ir reputacija, slapti asmeniniai faktai, asmens
fotonuotraukos ar kiti atvaizdai, asmens sveikatos informacija, privatus susirašinėjimas ar kitoks
susižinojimas, asmens pažiūros, įsitikinimai, įpročiai ir kiti duomenys, kuriuos galima naudoti tik
jam sutikus.

Neskelbti informacijos apie asmenį, kuri gali žeisti jo garbę ir
orumą.

Žeminančia laikytina tikrovės neatitinkanti informacija, kuri įstatymo, moralės, paprotinių normų
laikymosi požiūriu pažeidžia garbę ir orumą (gerą vardą). Tai klaidinga ir asmenį diskredituojanti
informacija, kurioje teigiama apie asmens padarytą teisės, moralės ar paprotinių normų
pažeidimą, negarbingą poelgį, netinkamą elgesį, nesąžiningą gamybinę, ūkinę, komercinę veiklą ir
pan. Be to, paskleistos informacijos žeminantis pobūdis nėra nustatinėjamas, kai žodis ar jų
junginiai yra akivaizdžiai žeminantys.

Prieš ką nors komentuojant socialinėje erdvėje įvertinti, ar tą
patį teiginį pasakytumėte komentuojamam asmeniui su juo
susidūrę gatvėje.
Atsiminti, kad asmens įžeidinėjimas, žeminimas ar patyčios nėra
nuomonės reiškimas, tai yra neleistina raiška, kuri gali būti
baudžiama.

