Informace o hlasových službách
se zvláštním tarifem se dozvíte
na www.telecom.cz
a na infolinkách svých
mobilních operátorů.

•••
Máte-li podezření, že vaše osobní
údaje mohly být zneužity, můžete
kontaktovat Úřad pro ochranu
osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7,
telefon +420 234 665 111 nebo
elektronicky na adrese info@uoou.cz;
Úřad přijímá podněty a stížnosti
občanů na porušení zákona
o ochraně osobních údajů.

•••

Stanete-li se obětí
podvodného jednání,
obraťte se na nejbližší
služebnu Policie
České republiky nebo
zavolejte na linku 158.

Policie České republiky varuje:

Nenechte se napálit!

KONTAKTNÍ ADRESA:
POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
preventivně informační skupina
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
tel: +420 974 834 374
e-mail: tiskppcr@mvcr.cz
nebo v naléhavých případech
linka 158

Informace pro vás připravili:
policisté Služby kriminální policie
a vyšetřování zabývající se
hospodářskou trestnou činností.

Luštíte rádi křížovky o ceny?
Odpovídáte telefonicky na různé
soutěžní otázky?
Přišel vám dopis od věštkyně,
že vám hrozí nebezpečí?

Vydal odbor prevence kriminality
Ministerstva vnitra

www.mvcr.cz

Chodí vám do poštovní nebo
e-mailové schránky oznámení,
že jste se stali vítězem soutěže
a získáváte automobil,
zájezd nebo peníze?

POZOR!
Může jít o podvod!

OSVĚDČENÁ LÁKADLA

☞

„Vyluštěte křížovku a pošlete ji spolu se svými osobními údaji na uvedenou adresu. Budete vylosováni a získáte věcné ceny, zájezd nebo další dary.“

●●●
„Varování“- hrozí vám dvě životní nepříjemnosti.
Jen já vás od nich dokážu ochránit. Stačí poslat poštovní poukázkou malý obnos. Vaše bezpečí stojí za to!!!
A navíc přidám vaše šťastná čísla. Vsadíte je a stanete se
boháči!“

OSVĚDČENÁ LÁKADLA

☞

„Jste vítězem 1. ceny v naší velké akci LOTERIE
ŠTĚSTÍ!!! Pokud uhradíte částku 599 Kč přiloženou
složenkou, pak na vás čeká výhra v celkové hodnotě
250 000 Kč!“

●●●
„Congratulations! Vaše e-mailová adresa byla vylosována počítačem a vy se stáváte výhercem mezinárodní
loterie, kterou sponzoruje Bill Gates. Získáváte cenu 2.
kategorie, což je částka 1 milion USD. Uhraďte nezbytný manipulační poplatek ve výši 750 EUR a výhra vám
bude vyplacena.“

SKUTEČNOST
Nevyhráli jste? Bohužel jste neměli štěstí. Adresátovi
jste však poskytli své osobní údaje, které může zneužít
(např. k zasílání nevyžádané pošty, pro falšování dokladů aj.).
Zvažujte pečlivě, komu a kam posíláte své osobní údaje!
(Jméno, bydliště, rodné číslo, telefonní číslo nebo
e-mailové spojení atd.).
●●●
Budete-li požadovat zaslané peníze zpět, dostanete
pravděpodobně tuto odpověď: „Nevyhráli jste? Sorry,
myslela jsem, že hvězdy nelžou! Alespoň se mi podařilo odvrátit to nebezpečí, nic se vám nestalo. A ani vás to
moc nestálo...“ Nevěřte takovým dopisům a neplaťte
přiložené složenky. Je to jen způsob, jakým podvodníci
vydělávají peníze na pověrčivosti lidí.

SKUTEČNOST
Na výhru budete čekat marně. Přečtěte si pozorně pomocí lupy miniaturní přiložená pravidla hry. Zjistíte, že slibovaná částka 250 000 Kč je určena nejen pro vás, ale
pro všechny účastníky loterie. Nebo může být její zisk
dále podmíněn postupem do dalšího kola apod.
●●●
Internet je k podobným pokusům zneužíván stále častěji. Nejde o vyplacení vaší výhry, ale o cizí konto rostoucí úměrně k počtu důvěřivců. Nechcete-li přijít o své
peníze, raději takové e-maily smažte hned po jejich
doručení!

OSVĚDČENÁ LÁKADLA

☞

„Jsem pracovníkem banky a mám možnost převést peníze z bankovního účtu zemřelé osoby. Peníze leží na účtu
bez pohybu již několik let a v nejbližších dnech propadnou bance. Jako státní úředník nesmím mít účet v zahraničí, a proto Vám nabízím provizi, pokud mi umožníte
vložit je na Váš účet.“ Stačí jen poslat některé údaje
o Vaší firmě, účtu apod.“

●●●
„Zvítězili jste ve Velkém rozdání cen, ale doposud jste
se o svou výhru nepřihlásili. Pokud v daném termínu
nezatelefonujete na naše telefonní číslo, vaše výhra
propadne!“

SKUTEČNOST
Toto je jedna z mnoha legend tzv. nigerijských dopisů,
které jsou rozesílány e-mailovou poštou do celého světa.
Obsahují řadu náležitostí charakteristických pro
obchodní jednání, a tím mohou budit zdání korektnosti.
Získání vaší důvěry však bývá prvním krokem k zamýšlenému podvodu. Nenechte se zlákat snadným ziskem.
Nesdělujte nikdy důležité údaje, pokud si nejste naprosto jisti, že jednáte s důvěryhodnou osobou!
●●●
Částka za volání na telefonní čísla začínající dvojčíslím
90 se pohybuje od 4 do 99Kč za minutu. Cena takového
telefonátu může být vyšší než vaše výhra, pokud se jí
vůbec dočkáte. Ověřte si vždy, jaká je minutová cena
hovoru na čísle, které chcete vytočit.

