2.I.5. Не догryскаються помилки при вживаннi порiвнянь, при навеДеннi
кЬкiсних даних, iMeH, прiзвищ i особових н€Lзв, iнших даних, що передбачають
абсошотну точнiсть при ix поданнi.

2.|.6. У разi подання iнформацii про спiрнi чи конфлiктнi питання

журналiст
представJuIе позицiТ ycix cTopiH конфлiкту чи сrrору, виходячи з принципу полiтичногО,
iдеологiчного, культурного, релiгiйного плюралiзму.

У разi шеможливостi отримання коментаря вiд особи журналiст повiдомляе про uей

факт споживачам iнформаuiТ.

2.Т.7. Радiокомпанiя зберiгас право на власну позицiю при висвiтленнi спiрних чи
конфлiктних гIитань, з урахуванням вимог цього Стаryry, за винятком передач новин.
2.1.8. У наявностi обставин особистого, сiмейного, фiнансового тощо характеру
(конфлiкт iHTepeciB), що перешкоджають дотриманню журнzlлiстом вимог до створення
та поширення iнформацii, передбачених цим Стаryтом, BiH зобов'язаний повiдомити про
це керiвництво РадiокомпанiТ.

Керiвництво Радiокомпанii з урахуванням вищезi}значених обставин може
прийняти рiшення про вiдсторонення журналiста вiд виконання завдання, у якому
присутнiй конфлiкт iHTepeciB.

2.2.Вимоги до розповсюдження конфiденцiйноi iнформацiI, iнформацiТ про особу.
2,2,|, Конфiденцiйна iнформацk - u" вiдомостi, якi знаходятъся у володiннi,
користуваннi або розпорядженнi окремих фiзичних чи юридичних осiб i поширюються за
ix бажанням та вiдповiдно до передбачеЕих ними умов.
.Що конфiденцiйноТ iнформачiТ не вiдносяться вiдомостi про:
а) стан довкiлля, якiсть харчових продуктiв i rrредметiв побуry;
б) aBapiT, катастрофи, небезпечнi природнi явища та iншi надзвичайнi подii, якi сталися
або можуть статися i загрожують безпецi громадян;
в) стан здоров'я населеннlI, його життевий piBeHb, включаючи харчування, одяг,
житло, медичне обс.rryговування та соцiальне забезпечення, а також про соцiальнодемографiчнi показники, стан цравопорядку, освiти i кульryри населення;
г) стан справ iз правами i свободами людини i громадянина, а також фактiв ix порушень;
г) незаконнi дiТ органiв державноi влади, органiв мiсцевого самоврядування, ix
посадових та службових осiб,
2.2.2. Iнформацiя про особу включас нацiональнiсть, ocBiry, сiмейний стаЕ,
релiгiйнiсть, стан здоров'яо адресу, дату iмiсце народження, тощо.
2.2.3.,Щля поширення конфiденцiйноiiнформаuiiта iнформацiiпро особу журналiст
зобов'язаний попередньо отримати згоду особи, яка е власником цiсiiнформацii.
2.2.4. У випадку застосування обладнання дJIя аудiо-, вiдеозапису чи фотозйомки
особи журналiст зобов'язаний попередньо отримати згоду цiеi особи на такий заrrис чи
зйомку. Здiйснення жсурналiстом прихованого аулiо чи вiдеозапиоу, фотозйомки
допускасться лише у виняткових випадках, обумовлених суспiльною значущiстю.
2.2-5. Згода особи на поширення конфiденцiйноi iнформацii, iнформацii про цю
особу на заrrис чи зйомку TaKoi особи повинна бути зафiксована письмово i зберiгаеться в
офiсному примiщеннi Радiокомпанii.

2.2.6. Конфiденцiйна iнформацiя може бути поширена без обов'язкового
отриманшI згоди

iT

власника, якщо ця iнформацiя с суспiльно значимою, тобто якщо вона
з

