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Obsah v síti BlueNet
V BlueNet.cz jsme přesvědčeni, že obsah internetu by měl být volně dostupný všem
jeho uživatelům, bez ohledu na věk, rasu či vyznání. Proto se držíme zásad, které
jsme přijali již při vzniku našich prvních aplikací. Těmito zásadami jsou slušnost,
korektnost a validita obsahu, přidaná informační hodnota a další.
Žádáme všechny uživatele našich aplikací a také obchodní partnery, aby
respektovali obsah tohoto dokumentu a během používání našich aplikací přidávali
svůj obsah v souladu s naší Obsahovou politikou.

Přidaná informační hodnota
Ve všech našich obsahově zaměřených aplikacích se snažíme nabízet přidanou
informační hodnotu. Informace, sdílené prostřednictvím našich aplikací, se vždy
snažíme ověřovat s cílem poskytovat takový obsah, který je pro uživatele internetu
přínosný.
V aplikacích, kde jsme autory obsahu my, můžeme zaručit správnost nabízených
informací. Stejnou záruku můžeme poskytnou v případě obsahu dodaného našimi
dopisovateli a spolupracovníky. Důvodem je, že u jimi dodaných příspěvků trváme
na dodržení stejných standardů kvality a informační přidané hodnoty, kterou
dodržujeme my sami.
V aplikacích, kde je obsah vytvářen komunitou, spravujeme všechny příspěvky tak,
aby byly informace v nich validní a přínosné. Velmi si vážíme všech lidí, kteří
napomáhají s rozvojem našich komunitně orientovaných aplikací.
Aktivně bráníme šíření dezinformací, fake news a spamu prostřednictvím našich
aplikací. Systémy zpracovávající uživatelské vstupy automaticky vyhodnocují
potenciální rizika a upozorňují správce na potenciálně závadné příspěvky.
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Slušnost na internetu
Bojujeme za slušnost na internetu. Značná část sociálních interakcí je přesunuta do
online prostředí, proto věříme, že i zde jsou slušnost a férovost těmi nejcennějšími
hodnotami během komunikace.
V našich aplikacích se snažíme vytvářet prostředí vhodné pro všechny věkové
skupiny. Dbáme na to, aby byl obsah vždy nezávadný. Naším cílem je poskytovat
obsahové služby v takové kvalitě, kterou ocení libovolné publikum.
Obsah podněcující k násilí, rasismu nebo nesnášenlivosti není v našich aplikacích
tolerován. V případech, kdy komunitně přidávaný obsah nabádá k násilí, rasismu
nebo propaguje extremistická či teroristická hnutí, je takový obsah neprodleně
odstraněn.
Potenciálně závadné příspěvky, přidané uživateli našich aplikací, vyhodnocují
automatizované systémy, které analyzují obsah a v případě pochybností odešlou
obsah ke kontrole administrátorům.
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