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1. Zveřejňování osobních údajů bez mého vědomí a souhlasu.
2. Pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií a jejich následné
upravování a zveřejňování s cílem poškodit zachycenou osobu.
3. Pomlouvání, zastrašování, urážení, ponižování, nesmyslné
prozvánění,
zesměšňování,
obtěžování,
vyhrožování
či
pronásledování prostřednictvím internetu, soc. sítí, chatů, blogů,
ICQ, mobilů a jiných IT.
4. Porušování autorských práv jedince: zcizování, kopírování či
vydávání za své a jiné zneužívání vlastních vložených údajů (textů,
fotografií, videí)
5. Rozesílání spamů, virů a nevyžádané pošty, reklam, odkazů na
nežádoucí stránky a obrázky či poplašných zpráv zejména
prostřednictvím emailů.
6. Zneužívání cizích účtů a hesel či jiných kontaktních údajů.
7. Manipulace vyhlédnuté oběti s nucením
prostřednictvím chatu, sms, blogů,…

k osobní

schůzce

8. Vytváření webových stránek, které urážejí, pomlouvají a ponižují
konkrétní osobu.
9. Používání nelegálních neoriginálních softwarů.
10.Sledování soukromé pošty i hovorů.

Analysis of unwanted activities in cyberspace

1. Publishing of the personal data without consent of a subject.
2. Recording of sound, video and photos with following changes to
records to cause damage to a recorded subject.
3. Denigration, threatening, insulting, humiliation, harassment via
internet, social networking, instant messaging, cell phones and
SMS etc.
4. Abusing copyrights of a subject, copying and plagiarism and
abusing published texts, photos and videos
5. Spamming, spreading of viruses and unwatend post, links to
unwated webpages and distribution of alarming announcement
6. Abusing of passwords of the other subjects
7. Stress and insisting to meet personally via chat, sms, blogs etc.
8. Creating WebPages to dishonest various subjects.
9. Používání nelegálních neoriginálních softwarů.
10. Observing of personal
communication.
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