Soutěž pro děti a mládež

Moje soukromí!
Nekoukat, nešťourat!

Úřad pro ochranu osobních údajů
– provádí dozor nad dodržováním zákonem
stanovených povinností při zpracování
osobních údajů;

Rádi soutěžíte?
Chcete pomoci mladším dětem zorientovat
se v problematice soukromí, osobních údajů
a bezpečného chování na internetu?

– přijímá podněty a stížnosti na porušení
zákona;

NENECHTE SI SVÉ NÁZORY
PRO SEBE A ZAPOJTE SE DO NAŠÍ
SOUTĚŽE!

– připomínkuje návrhy zákonů a dalších
právních předpisů.

Soutěž „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
vyhlašuje Úřad pro ochranu osobních údajů každoročně
28. ledna při příležitosti mezinárodního Dne ochrany
osobních údajů.
Více informací najdete
na www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.

*Obrázky, které vidíte v tomto letáku, patří mezi soutěžní
příspěvky z let 2001 – 2015.

– poskytuje konzultace v oblasti ochrany
osobních údajů;

Ochrana osobních údajů
je věcí každého a každý
na ni má právo!

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel. informace: 234 665 111
Tiskové oddělení: 234 685 286
E-mail: posta@uoou.cz
Web: www.uoou.cz

Osobní údaje

—
klíč k Vašemu soukromí

Co byste měli vědět?

Co se může stát?

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají
o Vašem soukromí a mohou často prozradit
více, než si přejete, aby bylo známo.

Virtuální svět se s tím skutečným protíná dost
často a ani si to většina lidí neuvědomuje. Některá
neuvážená rozhodnutí na internetu a sociálních
sítích Vám ale mohou způsobit značné potíže.
Stále častěji se můžete setkat s příběhy lidí, kteří
kvůli takové zdánlivé maličkosti jako je status,
fotka či komentář na sociálních sítích, přišli o práci.

Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší
osoby, tedy např.:
–
–
–
–
–
–
–

Následky ale mohou být i mnohem horší – v USA
již soudy řešily případy vražd, jejichž důvodem byl
komentář na sociální síti nebo jen vymazání ze
seznamu přátel.

jméno a příjmení,
adresa bydliště,
datum narození, rodné číslo,
informace o Vašich zálibách a zvyklostech,
informace o Vašich majetkových poměrech,
jaký je Váš životní styl,
jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.

Zdá se Vám Amerika příliš daleko?
Na Slovensku na svou důvěřivost tragicky doplatila mladá žena. Setkání s člověkem, kterého znala
jen z internetu, ji stálo život.

Chraňte své soukromí
i na internetu!
– Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.
– Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte
– ani kamarádům.
Zvláštní kategorií osobních údajů jsou
citlivé údaje. Vypovídají o:
– národnostním, rasovém nebo etnickém původu,
– politických postojích,
– členství v odborových organizacích,
– náboženství a filozofickém přesvědčení,
– zdravotním stavu,
– sexuálním životě,
– jedinečných biologických rysech (tzv. biometrické
údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické
charakteristiky).

Jejich zneužitím může být narušeno Vaše
soukromí zvlášť citelně.

– Nevěřte každé informaci, kterou na internetu
získáte.
– Pozor na informace o místech a trasách, kde
se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu
na dovolenou.
– Při používání webové kamery buďte opatrní.
– Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních
sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.

…a nezapomeňte:

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého
přítele má přítele, proto buď opatrný.
(kniha Talmud)

Pořád daleko? České soudy řešily případ více
než 40 podvedených dívek. Ty se seznámily
na internetu s člověkem, který vystupoval pod
smyšlenou identitou a dokázal je přesvědčit, že je
stejně starý kamarád. Prosbami, ale i výhrůžkami
a vydíráním, je pak přinutil, aby mu posílaly své
intimní fotografie.
Ještě stále máte pocit, že Vám se to stát nemůže?

