Bielsko-Biała, 01 października 2017 roku


Jan Kowalaski
Zam………………………………
Do: …………………………….



Wezwanie
do usunięcia wpisów naruszających dobra osobiste i materiałów zdjęciowych/filmowych ujawniających wizerunek oraz sprostowania artykułu
Działając imieniem własnym, wskazuję, że na administrowanym przez Państwa portalu ………………………………….. ……………………………… znajdują się wpisy, które - poprzez zawarte w nich nieprawdziwe i obraźliwe treści - naruszają  moje dobra osobiste i pomawiają mnie o przekroczenie obowiązków służbowych (względnie do opisania inne kwestie).

Przekazywane za pośrednictwem portalu informacje naraziły mnie na utratę zaufania społecznego, dobrego imienia oraz czci i godności w zawodowej pracy w Służbie Leśnej.

Co więcej, bez mojej zgody i wiedzy na stronie  www……………… znajdują się materiały upubliczniające mój wizerunek, co stanowi naruszenie art. 81 prawa autorskiego w zw. z art. 24 k.c.

Z uwagi na powyższe wzywam do:

	 sprostowania wpisu poprzez ……………………(np. usunięcie twierdzeń, że brutalnie pobiłem ……..) czcionką Calibri, 12 BOLD oświadczenia następującej treści, zawierającego cechy sprostowania i odpowiedzi zarazem.

„W związku z ukazaniem się w dniu …………………….. w ………………… artykułu pt.  „………………………………….”, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu interwencji w……………………………………., Straż Leśna/Nadleśnictwo…… wyjaśnia……………………….. (przedstawić opis sytuacji oraz swoje stanowisko)


Przypominam, iż zgodnie z Prawem prasowym w tekście nadesłanego sprostowania lub odpowiedzi nie wolno bez zgody wnioskodawcy dokonać skrótów ani innych zmian, które by osłabiały jego znaczenie lub zniekształcały intencję autora sprostowania.

usunięcia ze strony www. ………………………………….. zdjęć/nagrań zawierających mój wizerunek (można żądać usunięcia całego testu)
zapłaty 10.000 zł (ewentualnie innej kwoty) na cel społeczny (wskazać konkretny podmiot np. Dom Dziecka i nr konta …….)
 umieszczenia na stronie ………./ gazecie o zasięgu lokalnym przeprosin o treści ……………
„W związku z ukazaniem się w dniu …………………….. w ………………… artykułu pt.  „………………………………….”, zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu interwencji w……………………………………., redakcja …….. przeprasza …………….. za publikację.


Wszystkie z ww w nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Brak realizacji moich żądań we wskazanym wyżej terminie skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową bez dalszych wezwań lub zawiadomień.

Sprostowanie/odpowiedź winno się znaleźć w tym samym dziale ……………………… i być napisane tą samą czcionką. Niezależnie od tego, pod inkryminowanym tekstem winno się znaleźć odesłanie (link) do tekstu sprostowania/odpowiedzi.

O podjętych krokach proszę mnie niezwłocznie poinformować.

Z poważaniem:




