
Ako sa na sociálne siete 

pozeráš ty? Čo ťa limituje 

v tom, čo ešte zverejníš a 

čo nie?  Niečo podobné sa 

predsa môže stať aj Tebe. 

 

Kto nie je na sociálnej sieti, 

akoby ani neexistoval. Sociálne 

siete sa stali bežnou súčasťou 

života. Prostredníctvom nich 

zdieľame spoločne viac alebo 

menej osobné udalosti z bežné-

ho dňa a života, „stretávame sa“ 

s priateľmi, ktorí sa nachádzajú 

na druhom konci sveta alebo sa 

len „nudíme“ keď ležíme chorí 

v posteli a „snoríme“, čo má kto 

nové. Veď prečo nie, keď nás 

niekto sám do svojho života 

vpustil, zverejnil o sebe nejakú 

informáciu, či dokonca zavesil na 

svoj profil aj nejaké fotky, prečo 

sa nepozrieť :D 

 

Všetko je v poriadku dovte-

dy, kým sa s informáciu alebo 

fotkou nestane niečo, čo  jej 

autor nemal v pláne. Čo také by 

to mohlo byť? Nuž, stačí ak 

zverejnené fotky niekto skopíru-

je, možno troška pozmení 

a použije v úplne inom kontex-

te .  

Potom chýba už iba krôčik 

k tomu, aby sa nevinná fotka 

z dovolenky zmenila na fotku, 

ktorá bude propagovať nejaký 

produkt alebo stránku, s ktorou 

jej autor nemá nič spoločné.  

 

Takto jednoducho môže 

vzniknúť problém tam, kde ho 

nikto nečaká, problém, ktorý 

môže skomplikovať vzťahy, 

hľadanie práce a existenciu da-

ného človeka celkovo. A to 

všetko kvôli jednej fotke, jedné-

mu statusu. . .  

 

Je preto potrebné, vždy zvážiť, 

čo ešte zavesiť na sociálnu sieť 

a čo tam už skôr nepatrí.  

Predsedníčka úradu vyhlásila 

súťaž pri príležitosti Dňa ochra-

ny osobných údajov. Esej nám 

môžeš poslať do 30. apríla 2016.  
 

Do súťaže sa môžeš zapojiť , ak 

si žiakom 5. až 9. ročníka základ-

nej školy alebo navštevuješ 

strednú školu alebo viacročné 

gymnázium.  

 

Rozsah eseje je maximálne 3 strany 

formátu A4 (písmo Times New 

Roman, veľkosť písma12, riadkova-

nie 1). 
  

Tvoju esej a Prihlášku do súťaže 

nám pošli poštou na našu adresu : 

Úrad na ochranu osobných údajov 

SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava  

alebo na náš e-mail: 

ochrana@pdp.gov.sk.  

 

Výsledky súťaže budú zverejne-

né 1. júna 2016 na našom webe.  

 

Najlepší esejista alebo esejistka 

získa tablet.  

 

Podrobnejšie si o pravidlách a 

podmienkach súťaže môžeš 

prečítať v “ Súťažných podmien-

kach“ na našom webe 

www.dataprotection.gov.sk 

Ochrana osobných údajov              

a sociálne siete 

Pravidlá súťaže 

Napíš najlepšiu esej na tému „Čo sa 

stane s fotografiou na sociálnej sieti“ 
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