DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
SOUKROMÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Sociální sítě umožňují lidem po celém světě sdílet informace. Ale jak můžete zajistit bezpečí svých dětí, když
se seznamují online? Může se zdát složité chránit na sociálních sítích jejich osobní údaje, ale pomocí několika
jednoduchých kliknutí můžete provést důležitá nastavení ochrany soukromí.
							
VEŘEJNÉ NEBO SOUKROMÉ
Standardně je na většině sociálních sítí pro profily
vašich dětí nastavena minimální úroveň ochrany
soukromí. Existují dvě základní nastavení:
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Veřejné: „Všichni mohou vidět vše“
Skryté nebo soukromé: „Nikdo nic nevidí, pokud
nechcete“
Prvním krokem k ochraně soukromí vašich dětí je
přesvědčit je, aby si zvolily „skrytý“ nebo „soukromý“
profil. Je to snadné!
						
BLOKOVÁNÍ
Dále se děti musí rozhodnout, komu dovolí prohlížet
svůj profil. Přesvědčte je, aby přijímaly žádosti o
přátelství pouze od lidí, které znají. Pokud narazí na
nechtěný kontakt, mohou si vždy tuto osobu ze svého
účtu zablokovat.
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KONTROLA OZNAČOVÁNÍ
Ochrana soukromí neznamená pouze ochranu
informací, které zveřejňují na sociálních sítích vaše děti.
Fotografie a videa mohou zveřejnit i jiní lidé a propojit
tento obsah s jménem vašich dětí bez jejich svolení.
Častěji se pro tuto činnost používá výraz „označování“.
Většina sociálních sítí nabízí svým uživatelům možnost
zakázat funkci označování nebo mít možnost uživatele
o svolení k označení zveřejněného obsahu jeho jménem
požádat. Přesvědčte své děti, aby si tuto funkci nastavily
a měly tak svou online pověst pod kontrolou.
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PROVĚŘOVÁNÍ CITLIVÝCH INFORMACÍ
V neposlední řadě: Pokud se jedná o skutečně citlivé
informace, řekněte svým dětem, aby je online vůbec
nezveřejňovaly! Stáhněte si seznam tipů týkajících se
„osobních údajů“, kde naleznete další informace.
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OTESTOVÁNÍ NASTAVENÍ
V reálném světě závisí množství osobních údajů, které
chceme s někým sdílet, na tom, s kým mluvíme. Stejný
přístup je nutné aplikovat také na profil sociálních
médií vašeho dítěte. Většina sociálních sítí nabízí lidem
příležitost se rozhodnout, kolik informací chtějí sdílet
s určitými skupinami, kruhy a komunitami. Mnoho
sociálních sítí nabízí možnost kontroly „nastavení
ochrany soukromí“ tak, že si každý může prohlédnout
svůj profil jako někdo jiný. Tímto způsobem každý
jasně vidí, zda se na jeho profilu nezobrazují
nechtěné informace.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?
Zásady ochrany osobních údajů na síti Facebook:
www.facebook.com/about/privacy/
Centrum pomoci v otázkách ochrany osobních údajů
sítě Facebook:
www.facebook.com/help/privacy
Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

