Odpowiedź na wniosek
Zielona Góra, 7 maja 2019r.
Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 25
kwietnia 2019 r.:
1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
Facebooka? NIE
3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
Facebooka? NIE
4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina

prowadzi

Facebooka,

ile osób jest obecnie (na dzień

odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
serwisie? O
6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY UM
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których

są

zatrudnieni.

ZASTĘPCA

DYREKTORA

DEPARTAMENTU,

PODINSPEKTOR

1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? TAK
2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
NIE

3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie

uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? NIE
4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy |

blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
ona opisana. NIE DOTYCZY
5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania
na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 0
6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
osoba/podmiot zewnętrzny? PRACOWNICY UM
7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na
których

są

zatrudnieni.

ZASTĘPCA

DYREKTORA

DEPARTAMENTU,

PODINSPEKTOR
Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
społecznościowym? NIE
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