Prawo w pracy rzecznika prasowego
Prawo prasowe - podstawowe prawa i istotne zagrożenia

1. Informacja publiczna


obowiązek udzielania informacji: kto i w jakim zakresie



podstawy odmowy udzielenia informacji;



dostęp do informacji publicznej według ustawy o dostępie do informacji
publicznej i wedle ustawy prawo prasowe;



czy udostępniając informację publiczną mamy prawo żądać potwierdzenia
tego, że rozmawiamy z dziennikarzem?



konsekwencje nieuprawnionego nieudzielenia informacji publicznej

2. Obowiązki dziennikarza, czyli przestrzeganie zasad jest opłacalne


obowiązek zachowania szczególnej staranności



zasada prawdziwości treści



czy powołanie się na źródło uchyla odpowiedzialność dziennikarza?

3. Zasady dozwolonego wkroczenia dziennikarza w chronione dobra osobiste,
czyli kiedy ich naruszenie nie jest bezprawne wedle ustawy prawo prasowe i na
podstawie prawa autorskiego (przykłady orzeczeń)
4. Tajemnica dziennikarska: jak szczelnie chroni rozmówcę?
5. Autoryzacja wypowiedzi i wywiadu, czyli co może rozmówca


co oznacza autoryzacja wypowiedzi wedle prawa prasowego



co powinien wiedzieć rozmówca w kontakcie z dziennikarzem



czym jest autoryzacja od strony prawnej



o czym powinien pamiętać dziennikarz a o czym rozmówca



autoryzacja a konferencja prasowa

6. Media wedle prawa prasowego


czy każdy portal internetowy jest prasą?



czy osoba, która powołuje się na to, że jest



pracownikiem portalu jest dziennikarzem?



czy wewnętrzne biuletyny (typu intranet) są prasą i jakie tego są
konsekwencje?

7. Sprostowanie jako forma sprzeciwu wobec treści materiału prasowego


sprostowanie czyli co?



czy i kiedy warto pisać sprostowania



w jaki inny sposób skutecznie reagować na treści



nieprawdziwe lub naruszające dobra osobiste; co jest



skuteczniejszą bronią?



ryzyko odrzucenia sprostowania, czyli wymogi formalne



sprostowania w prasie drukowanej i elektronicznej



środki prawne, gdy sprostowanie nie zostanie opublikowane

8. Ochrona wizerunku w świetle przepisów prawa cywilnego oraz prawa autorskiego
(kiedy wymagana jest zgoda na wykorzystanie wizerunku pacjenta, lekarza,
personelu medycznego.
9. Ochrona dóbr osobistych


Dobra osobiste człowieka w świetle prawa cywilnego



Dobra osobiste osoby prawnej



Konstytucyjna zasada wolności słowa a ochrona dóbr osobistych



Naruszenie dóbr osobistych przez media – przykłady z orzecznictwa
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