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Temat: Fwd: Case Subject
Nadawca: Henryk Palczewski <palczewskihenryk@gmail.com>
Data: 2018-06-08 12:10
Adresat: Four <palczewski@maatbiuro.pl>

Wątek przekazany dalej
Temat: Re: Case Subject
-----------------------Od: YouTube Support Team <youtube-disputes+3t7q7n56ldg1v02@google.com>
Data: 7 czerwca 2018 22:55
Do: palczewskihenryk@gmail.com

Witamy,
To jest powiadomienie o otrzymaniu przez nas skargi o naruszeniu prywatności dotyczącej Twoich
treści:
------------------------------------------------------------h5ps://www.youtube.com/watch?v=5tzvhdFHx_I
h5ps://www.youtube.com/watch?v=C-k<86S4QQ
h5ps://www.youtube.com/watch?v=N8MfwJNUwPE
h5ps://www.youtube.com/watch?v=RSKKRFtQbfY
h5ps://www.youtube.com/watch?v=S6W-AfBIaOw
------------------------------------------------------------Chcemy umożliwić Ci usunięcie lub zmodyﬁkowanie prywatnych informacji zawartych w zgłoszonej
treści. Masz 48 godzin na podjęcie działania w związku ze skargą. Jeśli usuniesz rzekome
naruszenie z witryny w ciągu 48 godzin, zgłoszona skarga zostanie zamknięta. Jeśli nie usuniesz
rzekomego naruszenia prywatności z witryny w ciągu 48 godzin, zespół YouTube rozpatrzy skargę
i może ją usunąć zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi prywatności.
Rzekome naruszenia najczęściej znajdują się w treści ﬁlmu. YouTube oferuje narzędzie Rozmycie
niestandardowe, które pozwala rozmyć dowolne obiekty w ﬁlmie, np. osoby lub informacje.
Więcej informacji na temat funkcji rozmycia znajdziesz na Blogu dla twórców oraz w Centrum
pomocy. Rzekome naruszenia mogą także wystąpić w tytule, opisie lub tagach ﬁlmu. W YouTube
dostępne są narzędzia do edytowania metadanych. Znajdziesz je w sekcji Moje ﬁlmy, klikając
przycisk Edytuj przy zgłoszonym ﬁlmie. Zmiana ﬁlmu na prywatny nie jest właściwą metodą edycji,
ponieważ w dowolnej chwili może on ponownie zostać zmieniony z prywatnego na publiczny.
Adnotacje również nie stanowią akceptowanego rozwiązania, ponieważ można je w każdym
momencie wyłączyć.
Zależy nam na ochronie naszych użytkowników. Mamy nadzieję, że rozumiesz, jak ważne jest
respektowanie prywatności innych osób. Przesyłając ﬁlmy w przyszłości, pamiętaj, że nie należy
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publikować zdjęć ani informacji osobistych innych osób bez ich zgody. Informacje osobiste to
między innymi numery PESEL i NIP, numer konta bankowego oraz informacje kontaktowe (takie jak
adres domowy czy adres e-mail). Więcej informacji znajdziesz w Wytycznych dotyczących
prywatności.

---------Od: Henryk Palczewski <palczewskihenryk@gmail.com>
Data: 8 czerwca 2018 12:05
Do: YouTube Support Team <youtube-disputes+3t7q7n56ldg1v02@google.com>

Zamieszczone ﬁlmy są nagraniami z posiedzeń Rady Gminy Kosakowo i występują na nich tylko
osoby publiczne, których nie dotyczy ochrona wizerunku.Posiedzenia są jawne i ogólnodostępne.
gdyby nawet w przelocie były wizerunki osób prywatnych to są one tłem i zgodnie z ustawą na
imprezach publicznych nie podlegają ochronie. Proszę o odpowiedź jak mam się w tej sytuacji
odnaleźć.
Henryk Palczewski
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