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Osobní údaje na internetu
Každý se určitě setkal s okýnkem ,,sdílení osobních údajů na internetu“. Je to bezpečné? Dle mého
názoru je to hra s ohněm. Pokud poskytneme jenom malou část dat, např. jméno a příjmení, nestane
se nic, ale poskytneme-li datum narození, údaje o bydlišti a další citlivé údaje, je to už velký problém.
Existují lidé, kteří jsou si tohoto problému vědomi a využívají ho. Poté se někdo diví, že mu přišel
balíček, i když si nic neobjednal. Toto je stále to nejmenší, co může nastat. Problém dnešní komunity
je takový, že poskytujeme stále více informací o sobě. Určitě bychom je neposkytli v reálném životě,
bohužel na internetu to mnoho lidí dělá.
Internet je nástroj, a podle toho, jak s ním uváženě pracujeme, jsou takové i důsledky. Jak
jsem už napsala výše, internet je jako oheň, dobrý pomocník - zlý pán. Nesmíme internet taky
zatracovat. Určitě je prospěšný pro mnoho průmyslových odvětví, ale zpátky k údajům. Někdy se
stalo, že díky Facebooku našla matka svého dlouho ztraceného syna. Kde selhala policie, tam se
osvědčil právě tento komunikační prostředek, jenom proto, že měl o sobě údaje na internetu. Je
mnoho takových kladných příkladů. Mohla bych vyzdvihnout důležitost komunikace, například
s přáteli, kteří bydlí hodně daleko, a díky komunikačním sítím jsme schopni s nimi komunikovat.
Kdybych měla začít s tou špatnou stránkou komunikačních sítí nebo internetu vůbec, začala
bych opět Facebookem.V případě že vyplníme celou adresu svého bydliště, hodně tím riskujeme.
Lepší je zadat jen místo, kde bydlíme, ale i to se někdy nevyplácí. Dnešní mládež o sobě v chatu
napíše hodně, kde bydlí, kolik má sourozenců, kam chodí do školy a dalších mnoho věcí. Toho může
někdo zneužít. Bude chtít se někde setkat a mladý člověk si bude myslet: ,,Jo, on není nebezpečný,
vždyť ho mám v přátelích na Facebooku!“. Další den se dočteme v novinách, že bylo znásilněno nebo
uneseno další dítě. I když se právě můžete smát, je to bohužel pravda.
Nyní z jiné strany, třeba online hry. Tam je veliké riziko krádeže při poskytování svých
osobních údajů, abych byla přesná, přihlašovacích údajů. Představte si, že hrajete hru a najednou blik
a píše Vám to, že jste byl vyhozen z hry. Zkoušíte se přihlásit, jenže nejde to či naopak půjde to, ale
došli jste o vybavení ve hře, v tom nejlepším případě. Z jakého důvodu? Poskytl jste své přihlašovací
údaje. V nejhorším případě Vám byl celý účet ukraden a vy se snažíte ho dostat zpátky, ale jak?
Pokoušíte se kontaktovat administrátory hry, a jestliže jste mezi hrstkou vyvolených, podaří se jim
získat Váš účet zpět.
Dalším možným důsledkem vašeho jednání může být tvz. kyberšikana. O co zde běží? Někdo
Vám začne vypisovat různé urážky a to Vás nemusí znát, jenom jste se stal náhodným terčem jeho
internetových útoků. Druhým možným útokem na Vás mohou být fotky či falešné profily vaší osoby.
Někdo vystaví vaši fotku na internetu, třeba s nepěkným komentářem, a vy o tom nemusíte vědět, to
stejné se může stát i s falešným účtem. Někdo se za Vás vydává, většinou uráží lidi a vy ho můžete
jenom nahlásit a čekat, zda se něco stane.
Když to celé sečteme, může se zdát, že neexistuje žádná efektivní obrana vůči selhání ochrany
osobních údajů. Existuje mnoho cest, ta nejjednodušší je uzamknout si profil pro cizí lidi, nedávat tam
své citlivé údaje k zneužití, a v poslední řadě neposkytovat je. Pokud už tohle selže, funguje Úřad pro
ochranu osobních dat nebo Policie ČR. Tyto dva orgány řeší případy krádeže údajů neustále na
základě zákona pro ochranu osobních údajů. Snaží se pomáhat a Vy musíte samozřejmě

spolupracovat. I když se pár dní bude zdát, že se případ nikam nehnul z místa. Tento proces je
zdlouhavý a je zde vysoká pravděpodobnost neúspěchu.
Závěrem chci říct, že záleží na tom, co poskytnete na internetu. Některé firmy si kontrolují
osobní stav uchazečů, zda jsou seriózní. Jestli něco umístíme na internetu, tak to tam zůstane, i když
to smažeme a je mnoho způsobů, jak Vám lze ublížit, když o sobě dáte více než přiměřeně vědět.
Nestojí za to, abychom si hlídali své soukromí?

