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Ochrana práv na internetu
Otestuj své znalosti týkající se ochrany práv na internetu
1. Fotografie fyzické osoby smějí být pořízeny a použity
a) jen s jejím svolením
b) Souhlas s pořízením fotografie znamená automaticky i souhlas s jejím
zveřejněním
c) Není třeba souhlasu k pořízení ani zveřejnění fotografie

2. Ke zveřejnění fotografie dětí
a) je třeba souhlasu jejich zákonného zástupce
b) Se zveřejněním fotografie mohou souhlasit samy děti
c) Není třeba souhlasu ke zveřejnění fotografií nezletilých dětí

3. Svolení fotografované osoby není třeba
a) použijí-li se fotografie k úředním účelům na základě zákona nebo pokud fotografie
vznikla pro vědecké a umělecké účely či pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní
zpravodajství
b) použijí-li se fotografie pro účely propagace soukromé akce
c) žádný takový případ neexistuje

4. Fotografie intimního charakteru
a) by neměly být zveřejňovány vůbec
b) je zakázáno jejich zveřejňování
c) může je zveřejnit pouze autor fotografie

5. Osobní fotografie či údaje o druhé osobě může na internet uveřejnit
a) jen daná osoba, ke které se informace vztahují
b) administrátor daného internetového portálu
c) kdokoli, kdo má dané informace k dispozici a má souhlas dané osoby

6. Děti by měly uveřejňovat fotografie na web
a) samy a kdykoli
b) pod dohledem staršího sourozence
c) jen pod dohledem rodičů

7. Po uveřejnění fotografie na internetu
a) má k ní přístup pouze autor fotografie
b) je nemožné zabránit jejímu šíření a případnému zneužití
c) se dá jednoduše opět odebrat

8. Veškeré informace na internetu
a) jsou pravdivé
b) není důvod jim nevěřit
c) nemusí být pravdivé

9. O své vlastní osobě poskytuji na internetu
a) veškeré dostupné informace i fotografie
b) informace o mé práci, ze soukromí žádné
c) jen ty informace a fotografie, jejichž zveřejnění jsem dobře promyslel a jež by neměly
být zneužity

10. Šířením nepravdivých sdělení týkající se vaší osoby takového rázu, že jsou
způsobilá značnou měrou ohrozit vaši vážnost u spoluobčanů, poškodit vás v
zaměstnání nebo narušit vaše rodinné vztahy, se jejich šiřitel:
a) nedopouští žádného prohřešku, protože co je na internetu, je veřejné
b) může dopouštět trestného činu pomluvy a hrozí mu trest odnětí svobody až dva roky
c) může dopouštět pomluvy a hrozí mu pokárání od provozovatele dané internetové
stránky

11. Krádež identity může postihnout
a) fyzickou osobu
b) fyzické osoby pouze v cizině, u nás nic takového nehrozí
c) fyzickou osobu, bankovní ústav, velkou nadnárodní korporaci apod.

Zdroje: http://www.bezpecnyinternet.cz/pokrocily/ochrana-prav/vystavovani-fotek.aspx
http://www.bezpecnyinternet.cz/pokrocily/ochrana-prav/dusevni-vlastnictvi.aspx

