Media społecznościowe w gminach 2019
Szanowni Państwo,
Oficjalnym profilem Gminy Miejskiej Świdnik na Facebooku jest Świdnik wysokich lotów. Link do profilu znajduje się na stronie internetowej
Gminy. Blokowanie komentarzy nie jest uregulowane regulaminem, wynika
jedynie z umieszczania wpisów obraźliwych i wulgarnych i jest
poprzedzone przesłaniem ostrzeżenia do komentującego. Obecnie na funpagu
zablokowanych jest 53 konta, z czego 51 zarejestrowanych jest w Azji bez podstawowych informacji o właścicielu, w związku z tym ich
wiarygodnośćjest znikoma i są uznawane za konta fikcyjne. W 2018 roku
zablokowane zostały 4 konta, z czego jedno zarejestrowane w Polsce, a w
2019 zablokowano 2 konta pochodzenia zagranicznego. Profil prowadzony

jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.
Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze, ani forum dla mieszkańców.
Burmistrz osobiście prowadzi i opłaca swójoficjalny profil na Facebooku.
Z poważaniem,
Karol Łukasik
Biuro Promocji Miasta
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Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez
osobę lub podmiot niebędący jego [ladresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
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