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Bezpečnostní
společnost
Clario před nedávnem sestavila žebříček největších slídilů mezi celosvětově populárními aplikacemi a není překvapením, že mezi nimi kralují sociální sítě. Třeba takový Facebook si právě na
obchodování s daty postavil
celé své podnikání a ze všech
možných dat, která může legálně získat, jich těží přes
70 %. Jak jinak by vám mohl
doporučovat přátele, kdyby
o vás nevěděl vše. A využívá
k tomu i informace o vašich
předešlých
zaměstnavatelích, sexuální orientaci nebo
o vaší rase. A není rozhodně sám. Věděli jste třeba, že
se na fotkách můžete špulit,
jak chcete, ale populární Instagram neošidíte, protože si
ukládá i vaši aktuální výšku a
váhu, pokud se k nim dostane? Že seznamka Tinder považuje za důležité znát detaily vašeho bankovního konta nebo jestli máte domácího mazlíčka? Průzkum společnosti Clario odhalil 48
takových aplikací a na výběr
těch, které se často používají i u nás, se můžete podívat v
naší tabulce.

JAKÁ DATA
O NÁS SBÍRAJÍ?

Facebook
Instagram
Tinder
Grindr
Uber
Strava
Spotify
MyFitnessPal
Lidl Plus
Netflix
Ryanair
Airbnb
Ikea
Amazon
PayPal
eBay
Twitter
Google Maps
Sleepcycle
McDonald’s (USA)
TikTok
WhatsApp
Facetune
Pornhub
Zdroj: Clario

e-mail
jméno
věk
pohlaví
sexuální orientace
rodinný stav
rasa
vyznání
lokace
adresa
zaměstnanost
druh práce
domácí zvíře
telefonní číslo
pevná linka
typ telefonu
záliby
zájmy
výška
váha
příbuzní
matčino jméno za svobodna
současný zaměstnavatel
minulí zaměstnavatelé
detaily bankovního účtu
plat
sociální profil (přátelé)
sociální profil (záliby)
sociální profil (zájmy)
země původu
alergie
zdravotní stav

PRAHA – Tady
klikneš
»přijímám«, jinak tě
to nepustí dál, a
pak už to normálně funguje. Přesně
takhle často začíná užívání téměř
jakékoliv aplikace
nebo webu, který používáme. Populární programy
toho využívají.

Takhle nás aplik
% osobních dat,
která sbírá

Naše
data mají
cenu zlata
vé
● Interneto
ﬁrmy je
těží

70,59
58,82
55,88
52,94
52,94
41,18
35,29
35,29
32,35
26,47
26,47
26,47
23,53
23,53
23,53
23,53
20,59
20,59
20,59
14,71
14,71
11,76
5,88
5,88
Infograﬁka

Š
Šetříme s Bleskem: Chytré způsoby,

5 tipů, jak se

1.

neprobavit do dluhu
PRAHA (ja) – Telefon, tablet a počítač se
poslední dobou stávají vedle pracovních nástrojů i hlavním zdrojem zábavy. A řada
především
mladých
lidí za ně vydá i dost
peněz. Podle statistiků
platí za telefonní přístroje, jejich provoz a
internet průměrná domácnost zhruba 6392

Optimalizujte
si paušály
Vezměte si k ruce všechny účty od ro-

dinných telefonů, internetu a televize a
Kč za rok za každého Přesto existují způsoby,
pořádně je prostudujte. Spočítejte, kočlena. To je u čtyřčlen- jak výdaje na komunilik kdo z rodiny provolá a prodatuje, a
né domácnosti přes kaci snížit. Těchto 5 rad
srovnejte to s nabídkou operátorů. Od
dva tisíce za měsíc.
vám s tím pomůže.
nich můžete získat levnější rodinOdstřihnout se od
né balíčky, kde budete mít jak
telefonu a internenternemobily, tak domácí intertu v dnešní době
bě nenet i televizi v jednom
paušálu.
jde. Zvlášť teď, kdy
kd
se přes internet učí
děti ve škole, praacuje v zaměst-nání i objedná- Ušetřit můžete i na aplikacích. Ať už see jedmy
vá na očkování. ná o antiviry, textové editory, programy

2.

Nepřeplácejte
te
za aplikace

3.

Omezte data
na cestách

na úpravu fotograﬁí nebo videí, téměř
ěř
vždy můžete najít aplikaci, která dělá
podobné věci jako placená varianta.
A pro běžné využití i dostatečně kvaPoužíváte mobil i pro navigaci v autě
litně. Jen musíte často strpět reklanebo při chůzi? Ani kvůli tomu nepomu, která se vám v aplikaci zdarma
třebujete zbytečně velké datové babude zobrazovat. Na počítačích a
líčky. Stačí, když si stáhnete navinoteboocích můžete vyzkoušet i
gaci, která funguje i offline, jako
operační systém Linux, který je
je HereWeGo nebo Mapy.cz,
včetně aplikací kompleta mapy si zaktualizujete
ně zdarma.
vždy jen na wiﬁ.
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ace šmírují

Jedním ze zdrojů informací jsou takzvané cookies, v překladu koláčky, které umožňují internetovým stránkám ukládat si vlastní informace do prohlížeče ve
vašem počítači či mobilu a číst si ty staré, které
už tam uložené máte. Monitorují i pohyb vašeho

prohlížeče po vlnách internetu. Když koláčky zablokujete pomocí nastavení prohlížeče nebo antivirem, řada moderních
webových stránek odmítne fungovat. Cookies se
tváří neškodně a nezbytně, celou tuto mašinerii
obchodování s daty ale
pohání právě ony.

Pornostránky jsou nejčistší
Při podrobném pohledu na tabulku je zarážející, jak málo o nás ví třeba taková pornostránka
Pornhub. V podstatě ji
zajímají jen vaše záliby

a typ přístroje, ze kterého se přihlašujete. Zajímavé u služby pro starší
18 let je fakt, že ji nezajímá, kolik vám je vlastně let.

Jde jen
o reklamu
Podle společnosti Clario
se ale nemusíme o svá
data zas až tak bát.
Naprostá většina z nich
je využívána jen pro
potřeby dané aplikace
a pro reklamu. Tedy pro
to, aby se právě vám
zobrazovala taková
reklama, na kterou
toužíte kliknout. Díky
GDPR (evropské nařízení
o ochraně osobních
údajů) mají takové
ﬁrmy jen omezené
možnosti, jak s vašimi
údaji nakládat jinak,
kupříkladu je nemohou
prodávat dál. Jinak je
čeká tučná pokuta.

Pozor na
propojování

WhatsApp
vyděsil
uživatele

Facebook věděl, že se naše neteř vdala? Spíše ne. Ale není nic
proti ničemu pochlubit se adoptovaným štěňátkem. „Zvažme, jaké fotografie dětí chceme sdílet. Fotka už z internetu
nezmizí a nikdy nevíme, kdy
se kvůli ní budou děti například cítit trapně, byť nám třeba připadají fotky roztomilé.
Doporučil bych také všechny
profily bez výjimky nastavit
jako soukromé, tedy tak, aby
vaše příspěvky viděli jen lidé,
které znáte i ve skutečnosti,“
dodává odborník.

Upřednostňujte
wiﬁ

Mobilní internet je fajn, když jste často na
cestách nebo v přírodě. V civilizaci je ale na
obrovské spoustě míst wiﬁ připojení zdarma
a na notiﬁkace, prohlížení webu nebo příjem
e-mailů stačí i základní tarify mobilního internetu. Datově náročné věci, jako je třeba
sledování videí nebo stahování obsahu, si
nechte na wiﬁ. Nepokrývá vám celé obydlí? V odlehlých koutech domácnosti si signál můžete posílit takzvaným wiﬁ opakovačem.

5.

Volejte
a esemeskujte
přes internet
Neomezené volání a esemesky stojí
velké peníze a většina lidí je nevyužije. Když máte doma kvalitní wiﬁ,
stačí, když většinu volání a SMS
mezi rodinou a kamarády
obstaráte přes komunikační nástroje.

Foto scom

POZOR!
jak omezit výdaje za internet a mobil
Od 16. února každé
4.
úterý v deníku Blesk
Jak ušetřit, jak vydělat,
ale především na co si
dát pozor a na čem neprodělat – to je nová
rubrika Blesku – RPSN.
Od úterý 16. 2. najdete
v deníku Blesk každý týden návody, tipy a rady,
jak proplout nástrahami běžného života bez
ztrát a karambolů.
Zaměříme se na aktuální problémy podnikatelů, živnostníků i zaměstnanců. Odkryjeme
pasti, chytáky a triky,
které na vás běžně používají nepoctivci.
A ještě něco navíc.
Na obsahu našich témat
se
můžete
podílet
i vy. Napište Radce
Růžičkové
na
mail
rpsn@cncenter.cz, co
vás trápí

10

6

MAX.

Velké obavy uživatelů způsobila změna pravidel, kterou
ohlásila společnost WhatsApp. Tato oblíbená chatovací služba totiž chtěla od uživatelů odsouhlasit, že bude
moci sdílet informace se svojí
mateřskou společností Facebook. U služby, která se chlubila zabezpečenou komunikací, to vyvolalo obrovskou
vlnu kritiky. Naštěstí jsme v
EU a proti podobným praktikám nás chrání GDPR, které musí i tyto ﬁrmy dodržovat. Pro uživatele WhatsAppu
v EU tak platí odlišná pravidla než pro ty mimoevropské.
Na druhou stranu velké technologické ﬁrmy tato pravidla pravidelně porušují. Třeba takový Twitter dostal podle serveru Techcrunch za porušení GDPR loni pokutu 450
tisíc eur a dalších více než 20
případů porušování GDPR je v
jednání. Figurují v nich ﬁrmy,
jako je Facebook, WhatsApp,
Google, Apple nebo LinkedIn.

Odborník: Soukromí
si chraňte
Sociální sítě nebo mobilní ap- rolu. Je nutné, aby například
likace nabízejí lákavé služby a
v některých případech skutečně
data potřebují, aby jejich tvůrci mohli nabízet svým uživatelům kvalitní službu. „Doporučil bych ale uvážit, jaké informace sítím sami poskytujeme
nad rámec toho, co je nezbytné. Považujme každý profil za
věc veřejnou a nesdílejme informace, které by veřejné být
jednoduše neměly,“ radí Pavel
Matějíček, bezpečnostní expert
společnosti Eset. Počítat bychom měli s tím, že cokoliv zveřejníme, ztratíme nad tím kont-
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Řada stránek nabízí i možnost
propojení účtů, kdy se třeba
stačí k jedné aplikaci přihlásit
pomocí svého účtu na Facebooku.
Kupříkladu seznamky jako Tinder
nebo Grindr toho využívají
k tomu, aby vystopovaly vaši
aktivitu na různých sociálních
sítích. Podle společnosti Clario si
seznamky schraňují i zprávy, které
posíláte svým protějškům, tedy
k zacílení reklamy využívají i vaše
ﬂirtování.
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RADČINA
PORADNA
PRO S POŘIVÉ
I NEJISTÉ
a s čím potřebujete
poradit.
Vybrané
dotazy a odpovědi
od
renomovaných
odborníků pak najdete
v úterý v rubrice RPSN.
Nestarat se o vlastní
peníze stojí spoustu peněz!

320(5$1Î(
EDOHQ«
NJ

Ǻ
29ƜƓǦ

33%

3ODWQRVWDSURGXNWRY£QDE¯GNDPRKRXE¿WRYOLYQÝQ\QDě¯]HQ¯PLYO£G\
)RWRJUDILHPRKRXE¿WLOXVWUDÏQ¯9\KUD]XMHPHVLSU£YR]PÝQ
'DOģ¯SRGP¯QN\QDE¯GN\QDZZZSHQQ\F]

Z210310_Penny_Inzerce_12_2_BLESK_73x380.indd 1

332092/29

Je libo koláček?

některé po nich baží tak,
že o nás sbírají všechno, co jde. Včetně třeba
toho, kolik máme přátel
na sociálních sítích, jaké
máme zaměstnání a jaký
plat, jestli máme domácí
zvíře nebo nějakou alergii.

MAX.

aplikaci, která se sice
tváří, že je zdarma, ale
na druhou stranu, třeba jako Facebook, může
klidně patřit k nejbohatším ﬁrmám světa. Společnosti pak se získanými daty vesele obchodují na reklamním trhu a

INZERCE

Takto to funguje

Málokdo zkoumá, co
přesně s každým souhlasem přijímá, ve skutečnosti ale uzavíráme
smlouvu o šmírování s
danou společností. Nevědomky tak často měníme svoje soukromí za
možnost využívat danou
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