Jaká máš práva?
Pokud po tobě někdo na internetu chce
nějaké tvé osobní údaje, máš plné právo
vědět, k jakému účelu je potřebuje a co
s nimi bude dál dělat. Není zkrátka
možné, aby s nimi nakládal podle sebe.
Ty jsi přeci vlastník svých osobních údajů.
Toto jednoduché pravidlo dnes pomáhá
nastolovat a prosazovat tzv. obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (podle
anglických slov General Data Protection
Regulation má zkratku GDPR).

Je toho však mnohem víc.
Tady jsou některá tvá další práva:

Právo být zapomenut
Za určitých okolností můžeš požádat
internetové vyhledávače o odstranění
všech informací o tobě.
Přenesení údajů
Osobní údaje svěřené nějaké organizaci
nebo službě si můžeš vzít zpět, případně
je přenést jinam.
Jednotné evropské zákony
V celé Evropské unii už nyní platí jednotný
přístup k ochraně osobních údajů.
Pokud máš tedy pocit, že kdokoli, třeba
i z jiného evropského státu, s tvými
osobními údaji nenakládá tak, jak by měl,
stačí se obrátit na dozorový úřad ve tvé
zemi a ve tvém jazyce.

ÚOOÚ
pomáhá
Na našich webových stránkách www.uoou.cz
v rubrice „Pro mládež“ najdeš veškeré
důležité informace o ochraně osobních údajů,
tvých právech i na co si dát pozor, když
surfuješ po internetu. Máme pro tebe i videa,
hry a soutěže. Tak se přijď mrknout. A jestli
ti nebude něco jasné nebo budeš potřebovat
pomoc, napiš nám na posta@uoou.cz.
Jsme tu pro tebe.

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel. ústředna: 234 665 111
e-mail: posta@uoou.cz
web: www.uoou.cz

O soukromí
na internetu

Co je soukromí?
Soukromí je oblast, která je pouze
tvoje a nikdo jiný nemá právo do ní
vstupovat – pokud mu to nedovolíš. Úzce
souvisí s osobními údaji. To jsou takové
informace, které o tvém soukromí nějak
vypovídají nebo ho popisují. Může to být
tvé jméno, záliby, zdraví, adresa, kde
bydlíš, ale třeba i škola, do které chodíš.

Proč je důležité?
Soukromí je jedno z nejzákladnějších
lidských práv a potřeb. Vyjadřuje respekt
a úctu k druhému člověku, tedy něco,
díky čemuž můžeme vůbec na tomhle
světě společně existovat. Proto je tak
důležité nejen chránit si vlastní, ale také
bez dovolení nevstupovat do soukromí
druhého člověka.

Jak je tvé
soukromí
ohroženo
na internetu?
Nikde není tvoje soukromí tolik křehké
a zranitelné jako na internetu. Jeho prostor
je prakticky nekonečným světem lákadel,
možností a svobody projevu. To nám všem
ohromně usnadňuje život. Zároveň se to
však dá velmi snadno zneužít. Osobní údaje
jsou dnes totiž velice cenným druhem
zboží. Nediv se, že je po tobě na internetu
často někdo chce. Ať už jsou to prodejci,
obchodníci, průzkumníci veřejného mínění,
ale třeba také zlí lidé s touhou ublížit.
Nezapomeň, že jak jednoduché a rychlé je
něco do světa internetu zadat, tak složité
– až skoro nemožné – je to vzít zpátky.
A tvá tajemství nebo soukromé informace
se mohou šířit nekontrolovatelným
způsobem třeba po celém světě.

Jak se na
internetu
bezpečně
pohybovat?
Jako když jsi venku. Když přecházíš
ulici, také se několikrát rozhlédneš.
Pokud v parku potkáš cizího člověka
a dáte se do řeči, určitě mu také hned
neřekneš všechna svá tajemství nebo
ho nevezmeš k vám domů. Stejně tak
se chovej na internetu. Opatrně,
pozorně a s rozmyslem.

 Bez svolení rodičů neposkytuj své
osobní údaje.
 Nedomlouvej si schůzku s někým, koho
znáš jen z online komunikace.
 Neposílej cizím osobám své fotografie.
 Neodpovídej na vzkazy a dotazy, které
v tobě vyvolávají nepříjemné pocity.
 Nikomu kromě rodičů nedávej hesla
ke svému počítači a aplikacím, které
používáš.
 Nevěř všemu, co si na internetu
přečteš. Informace si ověřuj z více zdrojů.

