Pro více
informací o
připojených
hračkách
navštivte:
bezpecne
soukromi.cz
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Existují skryté či
dodatečné výdaje?
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Mohou si s hračkou
hrát ostatní?

Některé připojené hračky mohou vyžadovat dodatečné náklady, pokud si dítě přeje
pokračovat ve hraní. Zkontrolujte si to na
obalu hračky nebo na webu výrobce. Dobrým
zdrojem informací mohou být rodičovská
a mateřská fóra. Informace o požadavcích
zabudovaných aplikací na dodatečné nákupy
nebo přítomnost reklamy by měly být jasně
deklarovány a měly by zůstat mimo vnímání
dítěte.

Děti si rády hrají spolu. Je toto možné i u vaší
připojené hračky? Můžete vytvořit více účtů
nebo lze hrát pouze s jedním účtem? To by mohlo znamenat, že si s hračkou může hrát pouze
jediné dítě. Mohou si např. sourozenci hrát s
použitím stejného účtu? Nezapomeňte i v tomto
případě pečlivě zkontrolovat balení nebo web
výrobce.

© MEDIAWIJZER.NET, ILUSTRACE & DESIGN WWW.BREINBOERDEREI.NL

9

Může si samo dítě hrát
s hračkou kreativně?

Nechat dítě svobodně si hrát občas znamená
nechat je samotné bez dozoru. Jen tak
může zapojit svou představivost a tvořivost.
Snažte se vytvořit prostředí, ve kterém mají
děti volnost k představivosti, když si hrají s
připojenou hračkou. Aby se necítily pod tlakem,
že dělají něco jinak, než zamýšleli rodiče nebo
výrobce. Děti by měly mít možnost si hrát, aniž
by výrobce nebo rodiče sledovali každý jejich
krok online.
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Existuje doba
zaručené životnosti?

Součástí připojených hraček je speciální
software. Pokud výrobce přestane aktualizovat
nebo nadále podporovat software, může
tím ovlivnit funkčnost nebo bezpečnost
hračky. Ověřte si u výrobce, zda tento aspekt
zohledňuje a bude i v budoucnu poskytovat ke
hračce technickou podporu. Rovněž si ověřte,
zda dítěti zůstanou jeho data přístupná i v
dalších verzích hračky, nebo zda a kdy budou
smazána.

INTERNET
hraCek
ˇ
Desatero pro rodiCe
ˇ

Způsob, jakým si naše
děti hrají, se rychle mění.
Jedním z nejvýraznějších
trendů je růst nabídky
hraček připojených k
internetu, tzv. internetu
hraček (Internet of Toys).
Abychom pomohli rodičům
zorientovat se v této
nové oblasti, připravili
jsme deset kontrolních
otázek. Pokud to myslíte
s bezpečností vašich dětí
vážně, je dobré si je položit
– a zodpovědět ještě před
nákupem.
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Kdo má přístup
k datům?

Ne vždy je uživatelům jasné, co se děje s jejich
daty. Zvlášť v případech, kdy zprovoznění
hračky vyžaduje zadání části osobních
údajů. Zpracování osobních údajů získaných
z připojených hraček musí probíhat v souladu
s právními předpisy. Jako rodiče byste měli mít
právo vědět, jakým způsobem např. zažádat o
smazání údajů získaných z těchto hraček.
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Víte, na koho se obrátit
v případě nejasností?
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Víte, s čím si vaše děti
opravdu hrají?

Pro rodiče je obtížné znát všechny normy a
požadavky, které by měl výrobce splňovat. Na
obalu některé z těchto požadavků nemusí být
uvedeny. Snažte se zjistit, zda jsou pro hračky
k dispozici pravidelné bezpečnostní aktualizace.
Na stránkách výrobce zjistěte, zda provozuje
linku pomoci, kterou můžete kontaktovat.
Pokuste se také vyhledat více informací
o možných problémech a jejich řešení na
recenzních webech nebo diskuzních fórech.
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Je hračka přiměřená
věku vašeho dítěte?
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Nakolik je hračka
opravdu vzdělávací?

Ne každá hračka je vhodná pro všechny
věkové skupiny dětí. V určitých případech
mohou být hračky dokonce nebezpečné a
škodlivé. Uvedené věkové rozmezí je pouhým
doporučením výrobce. Otázka, zda je hračka
přiměřená věku dítěte, se nevztahuje jen na
možná rizika, ale také úroveň a zájmy dítěte.
Je vaše dítě skutečně připravené na takovou
hračku?

* ihned po nákupu změňte
uživatelské jméno i heslo hračky
* vždy nastavte silné heslo nebo PIN
* poskytujte pouze osobní údaje,
které jsou vysloveně požadovány
* kompletně vypněte hračku poté,
co si s ní dítě dohraje nebo když se
hračka delší dobu nepoužívá
* pokud je nutné dítěti vytvořit
osobní účet, zadejte část osobních
údajů fiktivních
* kde je to možné, použijte
dvoustupňové ověření účtu
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Je připojení k
internetu nezbytné?

Z informací na obalech hraček není občas
zřejmé, zda byla hračka navržena k používání
s připojením k Wi-Fi nebo Bluetooth.
V některých případech je takovéto připojení
nezbytné k aktivaci hračky. Některé hračky
potřebují pro své používání dokonce stálé
připojení k internetu.

* používejte zabezpečené
internetové připojení: Wi-Fi
chráněné heslem nebo VPN
připojení

Sledujte dítě nebo si hrajte společně ve chvíli,
kdy poprvé začne hračku používat. Pokuste se
vypozorovat, zda připojená hračka neovlivňuje
chování dítěte. Shoduje se s hodnotami a
názory rodičů? Nepropaguje hračka vzory
chování, které se vám nelíbí? Zeptejte se sami
sebe, zda jste ochotni tolerovat hračky, které
nabádají k určitému typu chování a není-li
jejich vliv příliš výrazný.

Že je hračka prezentována jako vzdělávací
neznamená, že tomu tak skutečně je. Hračky
jsou navrženy především k zábavě. Tvrzení
některých výrobců o edukativní funkci hračky
jsou často klamavá. Nenechte se pojmy jako
vzdělávací či výchovná zmást. Podrobné
informace a výukové materiály naleznete na
www.bezpecne-online.cz.

