„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

Jak se bránit před odcizením svých údajů? Jelikož dnes se život prakticky odehrává na
sociálních sítích, tak není pro někoho zručnějšího problém získat pár užitečných informacích
zrovna od vás. Už se vám něco podobného stalo? Mně naštěstí ne, alespoň o tom nevím.
Bohužel moje kamarádka, Alena, už takové štěstí neměla.
O prázdninách, v loňském roce, vyrazila po dlouhé době s rodiči na dovolenou do
zahraničí na celý měsíc. A jak už je v dnešní době zvykem, dokonce skoro až povinností být
zaregistrovaný na sociální síti, tak i Alena nesměla být pozadu. Nebyla úplným nováčkem co
se týče používání a ovládání např. facebooku, ale o ochraně svých dat zřejmě moc nevěděla.
Nejenom, že všem svým přátelům dala vědět, kdy, kam a na jak dlouho odjíždí, ale měla i
v základních informacích vyplněné místo svého bydliště, a dokonce i přesnou adresu. A aby
toho nebylo málo, mezi svými přáteli neměla jen ty, které zná osobně, nebo alespoň od
vidění. Tudíž jednoho muže, ač ho měla v přátelích, vůbec neznala. Ten využil informací,
které Alena uvedla na svém profilu. A tak se po odjezdu Aleny a její rodiny na prázdniny
neznámý muž vydal prohlídnout jejich dům. Další den znova, a takhle to dělal asi týden, aby
si zapamatoval nejen dům, ale i okolí. Když dokonale znal všechna místa a zákoutí, rozhodl se
navštívit dům i zevnitř. K tomu nepotřeboval být moc zručný, jelikož rodina Aleny neměla
žádný zabezpečovací systém ani psa a přístup do domu byl tak snadnou záležitostí.
Po návratu z krásně prožité dovolené se celá rodina těšila domů, kde je však čekalo
nepříjemné překvapení. Veškeré elektronické spotřebiče, nábytek, peníze, šperky apod. byly
pryč. Až časem se zjistilo, díky policii a vyšetřování, že to byla právě Alča, která poskytla
všechny potřebné informace muži, jenž je vyloupil.
Co z toho vyplývá? Lépe si rozmyslet, co kam uveřejnit, a kdo má k těmto informacím
přístup. Někdy sami dáváme informace a své údaje lidem, kteří je mohou zneužít, a proto chraňte je co nejvíce.
Lucie Dudová, 17 let, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, Lány 2, 664 91 Ivančice

