…………………. , dnia ……………………….r.
WZYWAJĄCY:
……………………………………….
………………………………………
………………………………………
ADMINISTRATOR STRONY:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

WEZWANIE DO USUNIĘCIA SKUTKÓW NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH
(usunięcie negatywnego komentarza)
Zgodnie z dyspozycją art. 24 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego
żądam zaniechania kreowania nieprawdziwych i szkalujących moje dobre imię
sformułowań oraz niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych
poprzez usunięcie negatywnego komentarza o treści: ………………….., zamieszczonego przez
użytkownika

………………

w

dniu

………………….,

opublikowanego

na

stronie

https://.....................................................
Naruszenie godności osobistej innej osoby w jakikolwiek sposób, a więc również za
pośrednictwem Internetu, jest naruszeniem dóbr osobistych w rozumieniu prawa cywilnego.
Mając na względzie specyfikę działalności prowadzonej przy użyciu sieci Internet, gdzie
podstawową determinantą w podjęciu decyzji o zawarciu umowy jest opinia wyrażana przez
kupujących, wskazuję, że na skutek negatywnych oraz nieuzasadnionych wpisów zamieszczonych
na stronie ………………………….. zostałem narażona na utratę dobrego imienia, czci i godności jako
rzetelny oraz uczciwy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od wielu lat, a także
na szkody majątkowe poprzez generowanie straty w obrotach handlowych. Zależność pomiędzy
ilością sprzedawanych produktów oraz rodzajem otrzymywanych komentarzy lub opinii jest
bezsprzeczna.
Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczne usunięcie skutków naruszania dóbr
osobistych w postaci dobrego imienia i czci, poprzez usunięcie wątku (komentarza) pt.
………………………………………………………………. w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego
wezwania jednak nie później niż do dnia ………………………………. r., pod rygorem skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego z wszelkimi konsekwencjami prawnymi, w tym
ponoszenia

kosztów

sądowych

odszkodowawczymi i karnymi.

oraz

zastępstwa

procesowego

oraz

skutkami

Zwracam dodatkowo uwagę, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy
albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
Niniejsze wezwanie jest ostateczne i za takie proszę potraktować także moje
stanowisko w tej sprawie.
Brak zadośćuczynienia niniejszemu wezwaniu w terminie, a w szczególności brak
usunięcia wspomnianego wyżej wątku z forum spowoduje już bez dodatkowych wezwań,
niezwłoczne skierowanie sprawy do właściwego sądu powszechnego z wszelkimi jej
konsekwencjami.

………………………………………….
(podpis wzywającego)

