Úřad pro ochranu osobních údajů
u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2011
vyhlašuje

V. ročník soutěže pro děti a mládež
ve věkových kategoriích 11 - 18 let a 7 - 10 let

„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
Zkušenost s předcházejícími ročníky soutěže svědčí o tom, že soukromí je většinou i pro děti, tím
spíše mladé lidi, důležité. Osobní údaje každého z nás jsou klíčem k našemu soukromí. Úřad je
povinen na dodržování jejich ochrany dbát u mnoha institucí, které naše údaje spravují. Je ale
nezbytné, abychom se své osobní údaje naučili chránit také sami tam, kde můžeme.

Věková kategorie 11- 18 let
Navrhujeme vám v ochraně osobních údajů spolupráci:
Vytvořte „privacyguarda“, strážce soukromí, a věnujte ho některému z politiků, kterého
oslovíte žádostí „Chraňte naše i své soukromí.“ V podobě „Gifíka“ bude váš privacyguard
použitelný pro počítač, na němž bude připomínat, že ochrana soukromí při elektronické
komunikaci je stále naléhavější.
Vaše Gifíky-strážce soukromí shromáždíme a předáme tomu z politiků, kterého se rozhodnete svou
žádostí oslovit. Na webových adresách uváděných níže v seznamu se můžete inspirovat ze
životopisných údajů osobností, které mohou ovlivňovat to, jak budou osobní údaje v zájmu ochrany
soukromí využívány.
Nezapomeňte ale do svého privacyguarda vtělit žádost „Chraňte naše i své soukromí“!
Ti z Vás, kteří nevědí, jak Gifíka vytvořit, najdou návod na stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Pro
mládež/Zábava.
Příspěvky (s uvedením jména, adresy a věku) nám zašlete do 31. března 2011 elektronicky na:
soutez@uoou.cz
Soubory větší než 3 MB zasílejte raději na CD či DVD médiu na adresu Úřad pro ochranu osobních
údajů, tiskové oddělení, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označte heslem „Soukromí“)
Radek John - ministr vnitra (http://www.mvcr.cz/clanek/vedeni-ministerstva-260932.aspx)
Josef Dobeš - ministr školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/ministerstvo/ministr-2)
Leoš Heger – ministr zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/dokumenty/cv-doc-mudrleos-heger-cscministr-zdravotnictvi-ceske-republiky_4069_2010_1.html)
Jaromír Drábek - ministr práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/cs/9047)
Miroslava Němcová – předsedkyně Poslanecké sněmovny
(http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=401&k=3002)
Milan Štěch – předseda Senátu (http://www.milanstech.cz/?id=zivotopis)
Petr Nečas – předseda vlády
(http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/zivotopis/rndr--petr-necas-74257/)
Igor Němec – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=13&loc=307)
Jana Juřenčáková – předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí
(http://www.jurencakova.cz/zivotopis/)

Věková kategorie 7 - 10 let
Ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků „SKIP“ zveme děti k soutěži
v bezpečném a pohotovém užívání internetu. Soutěž se koná dne 28. 1. 2011 ve 113 knihovnách
v České republice, jejichž seznam je trvale dostupný na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz
v rubrice Pro mládež/Soutěž. Vítězem se stane ten, kdo nejrychleji ve vybrané knihovně ukončí hru
Webowou diwočinou, tedy projde začarovaným lesem a zároveň dokáže „osvobodit“ všechny
zakleté postavičky. Při hře se děti dozvědí také mnoho důležitých informací o svých právech.
Na děti čekají v knihovnách upomínkové předměty a pro vítěze každé z knihoven dáreček.
Vítěze soutěže v obou kategoriích pozveme na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
(děti do 15 let v doprovodu rodičů), kde jim budou slavnostně předána ocenění.
Zaslaní „Gifíci“ budou jednak skutečně předáni konkrétnímu politikovi a mohou být využiti pro
publikační potřeby Úřadu. Prosíme o vaše výslovné vyjádření, pokud s publikováním svého příspěvku
nebo zveřejněním jména nesouhlasíte.
Na vaše výtvory, na setkání v knihovnách a Vaši účast se už moc těšíme!
Aktuální informace o soutěži budete průběžně nacházet na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz
v rubrice Pro mládež.
A ještě něco: Vaše osobní údaje, které nám sdělíte, budou použity jen v rámci soutěže a uvedení
autora při zveřejnění výsledků soutěže.

Partneři soutěže:

