Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Shrnutí – kyberšikana
Využívání elektronické komunikace a používání sociálních sítí nese i svá rizika. Je velmi důležité
dodržovat určitá pravidla, chovat se zodpovědně a hlavně si uvědomovat rizika, která s používáním
sociálních sítí či nových komunikačních prostředků souvisí.

Pokud používáme tyto aplikace či programy, které slouží ke komunikaci či výměně informací bezpečně
a správně, nehrozí nám žádné riziko a jsou nám ku prospěchu, zjednoduší nám život. Ale pokud tyto
prostředky nadužíváme, nejsme opatrní a neuvědomujeme si rizika našeho chování, mohou nám
způsobit závislost, starosti, problémy a vystavujeme se tak nebezpečí, které nám z jejich používání
hrozí.

Před samotným použitím nových komunikačních technologií a založení profilu na sociálních sítích je
nutné se seznámit s pravidly používání, tak abychom dodrželi jejich zásady a podmínky.
Dalším důležitým prvkem je si zvolit silné heslo, které nás ochrání před zneužitím a odcizením osobních
informací, které do profilu vložíme. Toto heslo nikomu nesdělujeme a chráníme si je.
Informace, které souvisí se založením účtu či profilu, si můžeme v nastavení skrýt před ostatními
uživateli služby. Znesnadní to tak pro ostatní uživatele naše vystopování a zneužití osobních údajů.

V nastavení si zvolíme a nastavíme některé funkce, které nás ochrání před nebezpečím. Např. skrytí
našich osobních údajů, možnosti vyhledání naší osoby ostatními uživateli, omezení sdílení své polohy
pohybu, viditelnost našich příspěvků pro ostatní uživatele, atd. Tyto veškeré informace týkající se
našeho soukromí a zabezpečení nalezneme ve většině případů v návodech a doporučených nastavení
v jednotlivých aplikacích či sociálních sítích.

V souvislosti s využíváním těchto technologií musíme mít na paměti, že se můžeme dopustit
protiprávního jednání. Z tohoto důvodu se musíme chovat slušně vůči ostatním uživatelům:
-

nikoho neurážet
nikomu nevyhrožovat
nezneužívat osobní údaje ostatních (fotografie, citlivé údaje,…)
nezakládat falešné profily
nikoho nezesměšňovat z jakéhokoliv důvodu
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V případě, že někdo nedodržuje tyto podmínky a zásady, které jsou uvedeny v předchozích
informacích, můžeme se obrátit na své rodiče, své nebližší, pedagogy a popřípadě i na samotnou policii,
která se protiprávním jednáním bude zabývat. V některých případech postačí, samotné zablokování
uživatele nebo jeho nahlášení provozovateli služby. Jelikož i policie potřebuje potřebné důkazy pro
případně zahájení vyšetřování, doporučujeme, aby veškerá komunikace či chování bylo nějakým
způsobem zadokumentováno. Při tomto doporučujeme provést kopie či screenshoty, které si pečlivě
uchováme pro případ, že by se věc opakovala nebo se intenzita nevhodného chování vůči nám
zvyšovala.

Mějme také na paměti, že fotografie jsou taktéž velmi citlivé údaje, které se velmi častou zneužívají.
Proto bychom měli velmi zvážit, které fotografie si do profilu na sociálních sítích uložíme a zda je
nemůže nikdo zneužít. Před samotným pořízením fotografie jiné osoby, musíme mít souhlas, abychom
fotografii mohli pořídit. Následně musí s umístěním fotografie na soc. sítích dotyčný souhlasit. Bez
souhlasu nemůžeme nikoho fotografovat, nahrávat ani nikde video či fotku zveřejňovat.

CHOVEJTE SE K OSTATNÍM SLUŠNĚ, NEVYSTAVUJTE SE NEBEZPEČÍ A RIZIKU, KTERÉ VÁM MŮŽE NA
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH HROZIT. A V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKDO TYTO PRAVIDLA PORUŠUJE, NENECHÁVEJTE SI
TO PRO SEBE, NEJSTE V TOM SAMY. ŠKOLA, RODIČE I POLICIE TI MŮŽE PODAT POMOCNOU RUKU!

