Osobní údaj
Jednoduše jde o každou informaci, na základě
které tě jde identifikovat.

Ochrana
osobních údajů
Můžeš na svůj profil vyvěsit fotku
kamarádů? Nebo dokonce úplně cizích
lidí? Kdo ti může posílat reklamní e-maily
a jak moc musí aplikace střežit tvé jméno
nebo telefonní číslo?

   1

	Jméno a příjmení

6

	Telefonní číslo

   2

	Datum narození

7

	Číslo občanky nebo pasu

  3

	Rodné číslo

8

	IP adresa

4

	Adresa trvalého pobytu

9

	Fotka, video nebo

  5

	E-mailová adresa

zvuková nahrávka

Citlivý údaj
Je informace, která se týká tvého soukromí
a mohla by tě nějak poškodit, třeba způsobit
šikanu nebo diskriminaci.

Podrženo sečteno
Škola, zaměstnavatel i provozovatel
sociální sítě nebo aplikace
musí tvé osobní a citlivé údaje

   1

Rasový nebo etnický původ

chránit a zajistit, že se k nim

   2

Náboženské vyznání

nedostane nikdo, kdo nemá. Taky

  3

Politická příslušnost

4

Sexuální orientace

  5

Zdravotní stav

6

Odsouzení za trestný čin

7

Genetické a biometrické údaje

sbírat a uchovávat je mohou jen tak,
že jim je dobrovolně dáš.
Souhlas obvykle vyjadřuješ tím,
že se do služby registruješ a vytvoříš
si profil. Proto si pokaždé pečlivě
pročti všeobecné obchodní
podmínky. Ať víš, co s tvými údaji
společnost může udělat.

Přečti si taky, v čem je nebezpečná funkce rozpoznání obličeje, na portále www.o2chytraskola.cz.

Fotky lidí na internetu
Zveřejnit fotku, video nebo zvukovou nahrávku člověka jde na internetu, v televizi nebo v novinách
jen s jeho svolením. Média mohou tohle pravidlo porušit, pokud materiál použijí pro zpravodajské účely
jako ilustrační fotku nebo záběr.

Tvá práva a povinnosti
Pokud ti kamarád (nebo ty jemu) ochotně pózuje na fotky, můžeš to brát i jako souhlas s jejich zveřejněním.
Pokud tě ale požádá, ať je z profilu stáhneš, musíš to udělat. Stejné právo máš koneckonců i ty, kdyby někdo fotil tebe.
Cizí lidi můžeš fotit taky, ale dej si pozor, ať jim není vidět do obličeje. Fotka nebo video je taky nesmějí zachycovat
v nedůstojné situaci.
Příklad:
Pár celebrit už v minulosti upadlo v nemilost pro body shaming, když na svých sociálních sítích sdíleli fotku nebo
video cizího člověka s negativními komentáři na jeho tělo. Provinili se totiž hned dvakrát – jednak zveřejněním fotky
bez souhlasu, jednak šikanou člověka kvůli jeho vzhledu.

Listina dětských práv na internetu
   1

	Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci.

6

	Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.

  2

	Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře

7

	Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače

a neodpovídat na otázky.

objeví odporné věci.

  3

	
Mám právo uchovávat veškeré informace o sobě v tajnosti.

8

	Mám právo nahlásit dospělým každého, kdo se na internetu chová divně.

4

	Mám právo se na internetu cítit bezpečně a být v bezpečí.

9

	Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.

  5

	Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám

10

	Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.

nebo kterým nevěřím.

