
  



  



  

„Pewnego dnia wrzuciłem zdjęcie...”
„ Wrzuciłyśmy z siostrą zdjęcie na dmuchanym wielorybie. 
Po wakacjach wszyscy zaczęli na mnie mówić kaszalot.”

„ Jest taki chłopak, który na przerwie ciągle lata z 
aparatem i robi wszystkim zdjęcia. Nie lubi mnie, 
więc nie wiem po co mu te zdjęcia.”

„ U mojego brata w klasie nakręcili filmik, jak płacze 
taka dziewczynka i wszyscy się śmiali.”

Ankieta projektu WWWarto'2016: ,
90% uczniów klasy V regularnie wrzuca do sieci zdjęcia swoje lub czyjeś



  

Wizerunek –  dlaczego go chronimy?

Wizerunek jest to 
dobro osobiste, na 
które składają się 
cechy pozwalające 
odróżnić czy 
scharakteryzować 
daną osobę.

K.Święcka, J.K.Święcki „Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. Komentarz. Wybór międzynarodowych aktów 
prawnych”

Źródło obrazka: http://m.natemat.pl/bf61f3bfb9707dbc874535c178d4bc06,640,0,0,0.jpg
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Ustawowa ochrona wizerunku

art. 81 PrAut :
 „wytwór niematerialny, 
który za pomocą środków 
plastycznych przedstawia 
rozpoznawalną podobiznę 
danej osoby. Obok 
klasycznych portretów 
malarskich są to także 
fotografie i karykatury”

Źródło: https://psychologikaprawnika.files.wordpress.com/2013/03/paragraf.jpg



  

Znaczenie wizerunku w kulturze

Źródło: http://emp0pwn0cdn0blob0prod.static-osdw.pl/images/105527808b,
http://www.tuzory.pl/wiadomosci,fantastyczna-metamorfoza-zmien-swoj-wizerunek,wia5-3267-4926.html
,http://www.foodline.pl/pliki/grafika/obrazki/naglowki/nowaty.jpg  

http://emp0pwn0cdn0blob0prod.static-osdw.pl/images/105527808b
http://www.tuzory.pl/wiadomosci,fantastyczna-metamorfoza-zmien-swoj-wizerunek,wia5-3267-4926.html


  

We współczesnym świecie internet stał się ważną przestrzenią 
tworzenia naszego wizerunku. Nasze aktywności w sieci mają na 
niego duży wpływ.

Na internautach leży odpowiedzialność za to, co udostępnią. 
Nawet po usunięciu pewnych treści, w sieci pozostaje po nich 
ślad, np. na serwerach wyszukiwarek albo jeśli ktoś wcześniej je 
skopiuje. 

Dlaczego warto dbać
 o wizerunek online?



  

→  sposób wyrażania się — czy piszesz zgodnie z zasadami 
poprawnej polszczyzny, czy przeklinasz, jak dużym zasobem 
słownictwa się posługujesz;
→  profile na portalach społecznościowych, a w szczególności:
   zdjęcia, na których jesteś i które udostępniasz,
   informacje „o mnie”,
   twoje statusy,
   strony, które „lubimy”,
   nasze komentarze pod artykułami i wypowiedzi na forach,
   forma adresu mailowego i sposób pisania maili.

Jak kształtujemy 
swój wizerunek online?



  

Kogo interesuje nasz wizerunek?

Źródło: http://pracaikariera.pl/img/wo/1/82/obrazek_sredni_4007182.jpg



  

Wizerunek dziecka – 
jak i dlaczego go chronić?

Źródło: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02668/child-computer_2668474b.jpg



  

Zmiana pokoleniowa –
 cyfrowa historia życia

1986
Źródło: http://ochronadzieci.pl/wp-content/uploads/2015/11/przemoc-wobec-dzieci-w-swietle-
polskiego-prawa_1.jpg,https://i.ytimg.com/vi/VBfDQoagBg4/maxresdefault.jpg

2016



  

Źródło: 
http://www.se.pl/styl-zycia/dziecko/najsmutniejsze-wideo-w-sieci-ojciec-spiewa-umierajacemu-synkowi_460093.html
, 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/20/65/fe/2065fe2f039c27adcd5a1e7d286124fa.jpg
, http://media4.popsugar-assets.com/files/thumbor/J0QwGdBxZ4fZxW3ZmY6ewKz2a74=/fit-
in/1024x1024/2014/11/02/123/n/24155406/c9ff17fb246d5dea_thumb_temp_cover_file221536
11414939064/i/Photos-You-Shouldnt-Post-Kids-Facebook.jpg

Na przestrzeni lat... 
zarządzanie zdjęciami rozsianymi na kilku portalach 
społecznościowych, blogach i forach będzie stanowić problem.

http://www.se.pl/styl-zycia/dziecko/najsmutniejsze-wideo-w-sieci-ojciec-spiewa-umierajacemu-synkowi_460093.html
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/20/65/fe/2065fe2f039c27adcd5a1e7d286124fa.jpg


  

Mit: to tylko słodkie zdjęcie bobasa
W 2013 r. Dyżurnet.pl odnotował 644 przypadki 
wykorzystywania zdjęć dzieci w nieodpowiednim, 
erotycznym kontekście. W 2014 r. - już 1130. 
Pedofile kopiują np. fotografie z albumów rodzinnych i 
umieszczają je na stronach z pornografią dla 
dorosłych. 

Źródło:http://wyborcza.pl/1,76842,17728481,Pedofile_poluja_na_zdjecia_dzieci_w_internecie.html#ixzz4APJzI2eo, 
http://bi.gazeta.pl/im/25/23/10/z16923941Q,Komentarze-na-profilu---Najseksowniejsze-4---5--i-.jpg

http://wyborcza.pl/1,76842,17728481,Pedofile_poluja_na_zdjecia_dzieci_w_internecie.html#ixzz4APJzI2eo


  

Mit: to tylko słodkie zdjęcie bobasa

nk.pl

Źródło: raport portalu Dyżurnet.pl



  

Mit: wszystko da się skasować
Publicznie dostępne zdjęcia są indeksowane przez 
wyszukiwarki, np. Google, Bing, Yahoo, i nawet gdy 
usuniemy zdjęcie z portalu, ciągle będzie ono 
dostępne z poziomu wyszukiwarki. Może minąć 
nawet kilka miesięcy, zanim zindeksowane dane nie 
zostaną odświeżone.

nk.pl



  

Mit: hejt to online'owy problem

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zhIC8UQRvWg



  

Mit: hejt to online'owy problem

Źródło: http://i1.mirror.co.uk/incoming/article2156952.ece/ALTERNATES/s615/620-hannah.jpg

Przypadek 14-letniej 
Hannah Smith:

"Ty obrzydliwa kur... 
idź się zabić, 
wszyscy będą 
szczęśliwi".

 Inni nazywali ją 
"krową" i "grubą 
szmatą".



  

Mit: to moje zdjęcie, zrobię z nim co 
zechcę

Źródło: http://media.zwielkopolski24.pl/img/artykuly/41079_atrakcje-na-festynie-w-ogrodku-jordanowski_1.jpg

Art. 81. UstPrAut:
„1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na 
nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za 
pozowanie.”



  
Źródło: http://4.bp.blogspot.com/-sogwSC1j6_w/U7UpvmPJ-
eI/AAAAAAAAABk/t9c01QSmIws/s1600/zgoda+na+wykorzystanie+wizerunku+dziecka.jpg



  

Mit: wszyscy robią selfie

Źródło:http://www.bloomsburgy.org/images/man-taking-selfie.jpg

Wiele osób sądzi, że robienie selfie to przejaw narcyzmu, a tak 
naprawdę jest to wołanie o uwagę - mówi dr Krzysztof Krejz, 
psycholog internetu z SWPS.



  
Źródło:https://i.wpimg.pl/730x0/m.gadzetomania.pl/selfie-12-7ab0cff3f84d4744593960.jpg, 
http://ekultura.org/wp-content/uploads/2015/06/slider_ekultura_selfie-1000x400.jpg, http://m.gadzetomania.pl/selfie-10-
bfcb765de9a4d297704b60,750,470,0,0.jpg

https://i.wpimg.pl/730x0/m.gadzetomania.pl/selfie-12-7ab0cff3f84d4744593960.jpg
http://ekultura.org/wp-content/uploads/2015/06/slider_ekultura_selfie-1000x400.jpg


  

Jak zadbać o ochronę wizerunku dziecka?

Źródło:http://cdn2.hubspot.net/hub/95641/file-16081136-jpg/images/shutterstock_15854137.jpg

→ jako rodzic nie podejmuj 
pochopnych decyzji i 
udostępniając wizerunek dziecka 
kieruj się wielką rozwagą

→ zadbaj, aby dziecko było 
świadome mechanizmów 
kształtowania wizerunku w sieci 
oraz jego konsekwencji w 
prawdziwym życiu



  

 Co o ochronie swojego wizerunku 
powinno wiedzieć moje dziecko?

    → rozumie, że podejmowane przez nie aktywności w internecie są 
obserwowane i oceniane przez innych;

    → wie, że jego wizerunek w sieci zależy nie tylko od informacji 
zamieszczonych na portalach społecznościowych, ale również m.in. 
od sposobu, w jaki pisze e-maile;

    → rozumie szanse i zagrożenia związane z kreowaniem swojego 
wizerunku w sieci;
  .



  

 Co o ochronie swojego wizerunku 
powinno wiedzieć moje dziecko?

 → potrafi krytycznie analizować wizerunki kreowane przez inne 
osoby;

   →  wie, w jaki sposób można modyfikować swój wizerunek w sieci;

   → jest świadomy niebezpieczeństw związanych z zamieszczaniem 
prywatnych informacji w sieci, w tym zwłaszcza zdjęć i danych 
osobowych



  

Porozmawiajmy... z maluchem!
Coś wpada do kałuży. Kawałek deski.(...) Figa nie patrząc na rechoczących kolegów, 
wyciera zabłocone spodnie. Ciekawe, czy nagrywają? Wieczorem się przekona. (…) 
Wejdzie do Internetu i zobaczy samą siebie jak się pochyla i drżącymi dłońmi próbuje 
zetrzeć z dżinsów brudne plamy. I oczywiście rozmazuje je coraz bardziej. Na samo 
wyobrażenie w oczach Figi wzbierają łzy. Zaraz popłyną po policzkach. Rozbawieni 
chłopcy są coraz bliżej. Ten który trzyma telefon wszystko nagrywa.(...) To jest bardzo 
śmieszne – a przynajmniej wygląda śmiesznie w Internecie. Figa wie, że to śmieszne, 
bo czytała komentarze swoich koleżanek pod każdym z filmików.(...)”

 

Źródło: Fundacja Panoptykon na podstawie
G.Kadsepke, Figa, cyt.za : Poczytaj mi mamo jeszcze raz
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Jak myślisz, co czuła Figa, oglądając w Internecie nakręcone 
przez kolegów filmy?



  

Porozmawiajmy... z młodzieżą!
Na Facebooku pojawił się fanpage zatytułowany „Celebryci z Leszna”. Anonimowy 
autor postanowił zamieszczać kompromitujące zdjęcia mieszkańców regionu 
leszczyńskiego. W informacji na stronie napisał: chcesz ośmieszyć znajomego lub 
wroga? Z chęcią anonimowo udostępnimy jego kompromitujące zdjęcie. Na fanpage'u 
pojawiło się mnóstwo zdjęć. Popularna stała się m.in.. fotografia Zuzi, którą obejmuje 
chłopak. Jej różowa minispódniczka zadziera się i wygląda to tak, jakby dziewczyna nie 
miała majtek. Czy faktycznie tak jest, czy to tylko złudzenie – nie wiadomo. Jednak 
internauci już wydali wyrok.

 

Źródło: Fundacja Panoptykon na podstawie
 „Głosu Leszczyńskiego”
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Jak myślisz, jakie konsekwencje może mieć zamieszczanie czyichś 
zdjęć w Internecie bez zgody osoby występującej?



  

Porozmawiajmy... z rodzicami
Kasia założyła swojemu dziecku profil na Facebooku, zanim jeszcze się urodziło. Kiedy 
była w ciąży, zamieściła tam zdjęcie USG. Zaprosiła do znajomych całą swoją rodzinę, 
przyjaciół, kolegów z pracy i informuje ich na bieżąco o tym, że córeczka zrobiła 
pierwszy krok, wyszedł jej ząbek czy nauczyła się siusiać do nocnika. Kasię cieszy to, 
że choć mała ma dopiero dwa latka, sama próbuje zamieszczać komentarze. Kiedy 
mała podrośnie, chciałabym, żeby przejęła ten profil. Będzie wtedy miała 
udokumentowane całe swoje życie w jednym miejscu i będzie mogła te zdjęcia pokazać 
znajomym ze szkoły.

Źródło: Fundacja Panoptykon na podstawie
 „Głosu Leszczyńskiego”
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Wyobraźmy sobie, że Antosia chodzi już do szkoły. Jak rówieśnicy 
zareagują na jej zdjęcia z dzieciństwa Jak ona może się z tym 
czuć?



  

Jeśli przydarzy się problem...
Jeżeli dziecko ucierpiało wskutek 
cyberprzemocy, warto zadbać o to, 
aby miało wokół siebie bliskie osoby, 
do których może się zwrócić o pomoc.

Można także przemyśleć sposób 
reakcji, który pomoże mu najlepiej 
uporać się z sytuacją:
→ rozmowa z psychologiem
→ rozmowa z nauczycielem
→ zadbanie o wsparcie w grupie 
rówieśników
→ okresowe odseparowanie od 
Internetu

Źródło: http://www.medicalnewstoday.com/content/images/articles/295/295740/sad-
emoticon.jpg



  

                                  
Kampania dla 
młodzieży, w 
języku młodzieży!

Źródło: www.dbajofejs.pl



  

Dziękuję za uwagę!

www.szafagra.org
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