W celu zasięgnięcia informacji na temat wysyłania okoliczności zdarzenia i potraktuje tę sprawę z
SMS-ów o charakterze seksualnym (sexting) lub wymaganą delikatnością.
ochrony dzieci przed niewłaściwymi treściami w
Internecie,

prosimy

o

telefonicznie

na

numer

24h

kontakt

NSPCC: Czy wiesz, że jeśli ktoś zrobi Tobie zdjęcie

z

0808

800

5000

smartfonem z systemem Android, często można
stwierdzić, gdzie zostało ono zrobione?

lub e-mailowohelp@nspcc.org.uk
Jeśli ktoś nieznajomy przesłał tobie niestosowne
treści

lub

obrazy

lub

wykorzystuje

tego

SEXTING

typu

oraz powiązane
kwestie prawne

materiały przeciwko tobie, prosimy zgłosić to policji
na

stronie

ClickCEOPwww.ceop.police.uk

lub

skontaktować się zupełnie anonimowo z organizacją
Crimestoppers na numer 0800 555 111.

PAMIĘTAJ Jeżeli ktoś Cię niepokoi lub martwisz się
wysłanym przez siebie lub odebranym niestosownym

W nagłych przypadkach
zawsze dzwoń na numery
alarmowe 192 lub 999

zdjęciem lub potrzebujesz porady prawnej, zawsze
możesz zgłosić się po pomoc do osoby, która zajmuje
się udzielaniem takiej pomocy na numer 612612
Głównej Komendy Policji (Police Headquarters) i
poprosić o rozmowę z osobą z Działu Ochrony

Opracowano przy współudziale młodzieży z Le Rocquier

Publicznej

School i Jersey Youth Service Projects

(Public

Protection

Unit

-

PPU).

W przypadku, gdy tego typu wykroczenie popełni
dziecko,

policja

weźmie

pod

uwagę

zaistniałe

Czym jest

Czym jest „sexting”?

Jeżeli na przesyłanych przez dzieci zdjęciach

współdzielenia się tego typu materiałami, a osoba, która

Sexting polega na wysyłaniu lub odbieraniu materiałów

znajdują się osoby dorosłe:

je otrzyma i zachowa, także popełnia przestępstwo.

Takie działania nie stanowią przestępstwa, jednak w

Jeżeli wiadomość tekstowa/rozmowa on-line o

niektórych

do

charakterze jednoznacznie seksualnym dotyczy

przedyskutowania tej kwestii z wielowydziałową agencją

dorosłego i dziecka (dotyczy to także próśb o

ds. ochrony dzieci Multi-Agency Safeguarding Hub

przesłanie

(MASH) pod numerem 519000. Przesyłanie dziecku

seksualnym),

przez

popełnione

o charakterze seksualnym (pornografii) takich jak SMSy,
zdjęcia lub klipy wideo na telefonie, komputerze lub
tablecie. Między innymi dotyczy to też rozmów on-line
na temat seksu i próśb o przesłanie zdjęć o charakterze
seksualnym.
Czy jest to wbrew prawu (przestępstwo)?
Zależy to od tego, co znajduje się na zdjęciach, jaka

przypadkach

osobę

dorosłą

stanowią

materiałów

podstawę

o

charakterze

jednoznacznie seksualnym może stanowić przestępstwo.

była treść rozmów on-line oraz od tego, kto wymienił

Jeżeli na przesłanym materiale o charakterze

się tymi materiałami lub treściami. Przestępstwem jest

jednoznacznie seksualnym znajdują się dzieci

posiadanie,

(lub

(poniżej 16 lat): Prosimy skontaktować się z

planowanie rozpowszechniania) zdjęć o charakterze

policją w Jersey na numer 612612 w celu

seksualnym, na których znajdują się dzieci lub osoby

zasięgnięcia porady. Prosimy nie kasować, nie robić

poniżej 16 lat.

kopii zapasowych ani też komukolwiek przesyłać takich

robienie,

rozpowszechnianie

materiałów.

zdjęć

o

charakterze

wówczas
przestępstwo.

jednoznacznie

prawdopodobnie
Nie

wolno

zostało

usuwać

ani

edytować niczego, co zostało przesłane, aby w razie
potrzeby można było pokazać ten materiał zaufanej
osobie dorosłej / oficerowi policji.

Jeżeli

wiadomość

tekstowa/on-line

o

charakterze jednoznacznie seksualnym została
przesłana pomiędzy dziećmi
Możliwym jest, że zostało popełnione przestępstwo,
Jeżeli rozmowa on-line lub materiał przesyłany
pomiędzy

osobami

jednoznacznie

dorosłymi

ma

charakter

seksualny/pornograficzny,

lecz

nie dotyczy dzieci:
Nie jest to traktowane jako przestępstwo na tle
seksualnym. Jeśli jednak są to treści niechciane, można
to potraktować jako molestowanie lub szantaż.

jednak w takich przypadkach treść wiadomości lub
Co z sytuacjami, gdy dziecko poniżej 16 lat zrobi
sobie

zdjęcie

o

charakterze

rozmowy on-line musi zostać rozpatrzona.

jednoznacznie
Wiadomości i rozmowy on-line, które:

seksualnym?

Robiąc

i

zachowując

takie

zdjęcie

dziecko

popełnia przestępstwo. Jeśli dziecko prześle takie
zdjęcie innej osobie, popełnia dodatkowe przestępstwo

zachęcają lub zmuszają dziecko do podjęcia
aktywności seksualnej lub
 dotyczą przesyłania lub współdzielenia się
zdjęciami swoimi lub innych dzieci
... muszą zostać zgłoszone na policję.
Nie wolno usuwać ani edytować przesłanych treści.

