
Osobní údaje
—

klíč k Tvému soukromí

Úřad pro ochranu osobních údajů

– provádí dozor nad dodržováním zákonem 
stanovených povinností při zpracování
osobních údajů;

– přijímá podněty a stížnosti na porušení
zákona;

– poskytuje konzultace v oblasti ochrany
osobních údajů;

– připomínkuje návrhy zákonů a dalších
právních předpisů.

Soutěž pro děti a mládež

Moje soukromí!
Nekoukat, nešťourat!
Rádi soutěžíte a nebojíte se zapojit fantazii? 
Chtěli byste se dozvědět víc o ochraně soukromí?

ZAPOJTE SE DO NAŠÍ SOUTĚŽE!
Soutěž vyhlašuje Úřad pro ochranu osobních údajů 
 každoročně 28. ledna při příležitosti mezinárodního 
Dne ochrany osobních údajů.

Více informací najdete 
na www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Tel. informace: 234 665 111

Tiskové oddělení: 234 685 286
E-mail: posta@uoou.cz

Web: www.uoou.cz

Ochrana osobních údajů
je věc í každého a každý 

na ni má právo!

1. Místo pro podkovu.   2. Zvíře, z nějž máme vepřové maso.   
3. Velké, mezemi nerozdělené pole.   4. Druh masa, vhodného 
např. na steaky.   5. Samec kura domácího.   6. Mládě ovce.   7. Zís-
kává se z mléka (sbírá se z povrchu jako jeho nejtučnější část).   
8. Mládě husy.   9. Kupa slámy.   10. Rostlina, z jejíchž zrn se vyrábí 
popcorn.   11. Rostlina, jejíž žlutě kvetoucích lánů je na jaře v Čes-
ku plno.   12. Okopanina a běžná příloha k jídlu.   13. Luštěnina 
tvaru ledviny.   14. „Vousaté“ obilí (potřebné také pro výrobu 
piva).   15. Bobule na výrobu alkoholického nápoje (zároveň název 
tohoto nápoje).

*Obrázky, které vidíš v tomto letáku, patří mezi soutěžní 
 příspěvky z let 2001 – 2015.
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Osobní a citlivé údaje informují:

– o Tvé osobě

– o Tvém jméně a příjmení

– o adrese, kde bydlíš

– o datu, kdy ses narodil(a)

– o Tvých zálibách

– o Tvých vlastnostech a názorech

– o Tvé rodině

– o škole, do které chodíš

– o kroužcích, které navštěvuješ

– o Tvých kamarádech

– o Tvém zdraví

– o Tvé víře a náboženství

a dalším

Osobní údaje jsou informace, které 
vypovídají o Tvém soukromí a mohou 

často prozradit více, než si přeješ!

Nevíš si rady?
Omezuje někdo Tvé soukromí?
Poraď se s rodiči nebo ve škole.

Chraň vlastní soukromí, respektuj 
soukromí druhých!

Neprozrazuj cizím lidem své
osobní údaje!

Chraň své soukromí
i ve virtuální realitě!

– Bez svolení rodičů 
neposkytuj své osobní 
údaje.

– Nedomlouvej si schůzku 
s někým, koho znáš jen z on-line 
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 každé informaci, kterou
na internetu získáš.

…a nezapomeň:

Tvůj přítel má přítele a přítel tvého 
přítele má přítele, prot o buď opatrný. 

(kniha Talmud)


