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DEN OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

28.leden 
Den ochrany osobních údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně osob se 
zřetelem na zpracování osobních dat, stalo se tak roku 1981 ve Štrasburku.  

Cílem této úmluvy, ze které se později v ČR ustanovil Zákon o ochraně osobních údajů má jasný cíl, a 
to zaručit každé osobě, na území kterékoliv smluvní strany, bez ohledu na její národnosti či místo 
jejího pobytu, právo na soukromý život. V ČR dohlíží na naplnění ustanovení Zákona o ochraně 
osobních údajů Úřad na ochranu osobních údajů a může se na něj obrátit kterýkoliv občan, pokud 
má podezdření, že jsou jeho práva na soukromí omezena či je nevhodně zacházeno s jeho 
osobními údaji. 
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Pirátská strana prosazuje respekt pro anonymitu a lepší ochranu lidského soukromí. Plošné sledování, 
bezdůvodné policejní prohlídky a odposlouchávání veškeré telekomunikace jsou prostředky, jejichž nasazení 
odmítáme. Dnešní technologie umožňují shromažďovat mnohem více osobních údajů o tom, kde se lidé 
pohybují (mýtné, mobilní telefony, MHD, čipové karty) a co dělají (kamery, sledování na Internetu, platební 
karty, sčítání lidu). Kde to připadá v úvahu, tyto prostředky by vůbec nemělo být možné zneužít ke sledování. 
Ačkoliv každý krok k policejnímu dohledu může být přesvědčivě zdůvodněn, my Evropané z vlastní 
zkušenosti víme, kam tato cesta vede, a tam v žádném případě nechceme. 

JAK CHRÁNIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE: 
 1. Pamatujte, že nikdo nemá právo pořizovat jakýmkoliv způsobem kopie vašich osobních dokladů,          

aniž byste mu dali svůj souhlas. 
 2. Nepoužívejte stále jedno stejné heslo. Zejména hesla na e-mail a internetové bankovnictví by          

neměla být použita kdekoliv jinde. Také si nevolte jednoduchá, snadno odhalitelná hesla, jako 
jsou jména vašich dětí a domácích mazlíčků. Vhodné heslo je několik slov bez významu 
(kdybykytkymraky). 

 3. Při podepisování dokumentů pozorně čtěte podmínky, v nichž je uvedeno, jak bude nakládáno          
s vašimi osobními daty. 

 4. Neregistrujte se na weby, které neznáte, není -li to nutné, a pokud ano, ověřte si jejich          
důvěryhodnost. 

 5. Do formulářů zbytečně nezadávejte informace navíc. Často se v nich nacházejí políčka, označená          
jako dobrovolná, které není nutno vyplňovat. 

 6. Dávejte si pozor, jaké informace sdílíte na sociálních sítích, jako je Facebook, Google+, Lidé          
apod. Ani nastavení soukromí, které vám tyto sítě většinou nabídnou a omezení přátel na 
důvěryhodné osoby, neznamenají, že je vaše soukromí zcela chráněno. 

 7. Buďte opatrní při komunikaci pomocí elektronických prostředků (telefonovaní, zasílání informací          
přes internet…). Nezapomínejte, že veškerá vaše komunikace je monitorována. 

 8. Vždy máte právo vědět, jaké údaje jsou o vás shromažďovány. V případě jejich nepravdivosti          
nebo neúplnosti můžete požadovat jejich úpravu, doplnění, blokování nebo odstranění. 

 9. Hlídejte si své osobní doklady, jako je občanský průkaz, cestovní pas apod. Jejich případnou          
ztrátu neprodleně nahlaste na příslušných úřadech. 

 10. Nacházíte-li se v prostoru sledovaném kamerovým systémem, musíte na to být vždy upozorněni        
(nejčastěji nástěnným piktogramem). Na místech určených k intimním účelům, jako jsou toalety, 
koupelny nebo převlékací kabinky, je kamerové sledování nepřípustné. 

  
Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách úřadu pro ochranu osobních 
údajů – www.uoou.cz. 

Na vás a vaše každodenní starosti myslí Piráti. 
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