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Vaše digitální stopa je záznam nebo stopa
zanechaná věcmi, které děláte online. Vaše
aktivita na sociálních sítích, informace na
vašem osobním webu, vaše historie
procházení, vaše online odběry, jakékoli
fotogalerie a videa, které jste nahráli – v
podstatě cokoli na internetu spojené s vaším
jménem.

Jedinečný soubor digitálních aktivit, akcí a
komunikací, které zanechávají datovou
stopu na internetu nebo v počítači nebo
jiném digitálním zařízení a mohou
identifikovat konkrétního uživatele nebo
zařízení.

Co je to digitální stopa?
Tyto informace jsou vaší
digitální identitou a mohou
se zobrazit, když někdo
vyhledá vaše jméno online
nebo uvidí jakýkoli váš účet
na sociálních sítích.
Vaše online identita může
ovlivnit různé aspekty vašeho
života. Například
zaměstnavatelé, školy,
vysoké školy a úředníci
mohou vaši digitální stopu
použít jako základ pro
hodnocení charakteru, takže
je dobré mít pozitivní
digitální stopu.

 

Sledujte toto  video
abyste porozuměli
vaší datové stopě
na internetu!

https://www.saferinternet.org.uk/blog/create-positive-digital-footprint-online
https://www.youtube.com/watch?v=bqWuioPHhz0&t=82s&ab_channel=Reveal


Podle Centra zabezpečení Norton, mít
produktivní a bezpečný online digitální
život je pro vás a vaši rodinu důležité,
abyste z online zážitků vytěžili maximum.
Ať už rádi nakupujete, vyhledáváte nové
informace nebo jste v kontaktu s přáteli
na sociálních sítích, ochrana vašich
soukromých informací před viry,
spywarem a hackery v digitálním věku by
měla být nejvyšší prioritou.

Použijte nastavení soukromí.
Veďte si seznam účtů.
Ujistěte se, že máte aktualizovaný antivirus. 
Použijte silné heslo.
Sledujte propojování účtů.
Zvažte použití anonymního sekundárního e-mailu.
Vězte, že odesílání je jako publikování – navždy
Pochopte, že vyhledávání je sociální
Používejte digitální nástroje ke správě své 

digitální stopy.

Digitální stopa, kterou zanecháváme po
procházení webových stránek, se nazývá
digitální stopa. Ty se běžně nazývají
„cookies“ a většina webových stránek vás
požádá, abyste souhlasili s používáním
souborů cookie, než budete mít přístup na
stránku, aniž byste ve skutečnosti věděli,
co to znamená. Pokud o sobě nechtěně
zanecháme mnoho informací, mohli by je
pasivně nebo aktivně sbírat ostatní lidé
pomocí jednoduchého vyhledávače.

Oceňujte své osobní údaje.
Buďte opatrní, co
publikujete a kam sdílíte.
Přemýšlejte o svém online
soukromí a zkontrolujte
nastavení platformy.
Hlídejte si svou reputaci –
před zveřejněním zhodnoťte,
jaký dopad může mít
zveřejnění fotografie,
aktualizace stavu, komentář
nebo recenze.
Zastavte se a zamyslete se
nad tím, jaký to může mít
dlouhodobější účinek na vás
a vaše okolí.

Procházení webu

Ochrana osobních údajů

Jak mohu spravovat
svou digitální stopu?

Chcete-li vědět více

Správa vaší digitální stopy

 

JAK?

https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html
https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/11-tips-for-students-tomanage-their-digital-footprints/


Přemýšlejte o své digitální stopě jako o
rozšíření toho, kdo jste. Je to obraz,
který si vytváříte, aby ho svět viděl.
Dávejte si pozor na to, co sdílíte, co
lajkujete nebo komentujete. Vyhněte
se sdílení příliš mnoha osobních
informací online. Pokud je na vás něco
nevhodného online, kontaktujte
správce webu a požádejte o
odstranění těchto informací.
Sledujte všechny účty, které máte, a
čas od času sledujte nastavení
soukromí. Nastavení soukromí lze
změnit, když vývojář aplikaci
aktualizuje. Může být nemožné
vymazat vaši digitální stopu, ale
můžete pracovat na tom, aby byla
pozitivní!

 

DIGITÁLNÍ OBČANSTVÍ

Kvalita návyků, akcí a
spotřebních vzorců, které
ovlivňují ekologii digitálního
obsahu a komunit

Chlapče, napsal jsi
CO?! Jak vychovat
digitálního občana

| Keegan Korf |
TEDxOmaha

 

Příklady digitálního občanství:
 

Communicating with respect,
respecting other’s privacy, seeing
things from another perspective,
adding helpful information/context
to a discussion or wiki page,
supporting others by offering useful
feedback, encouraging them, or
sharing work they’re proud of, etc.

Ve zkratce...

https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/the-definition-of-digital-citzenship/
https://www.youtube.com/watch?v=ztgSr42CSEI&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=ztgSr42CSEI&ab_channel=TEDxTalks



