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HLEDÁTE SI MILENCE ČI MILENKU V
PROSTŘEDÍ INTERNETOVÝCH
SEZNAMEK? DÁVEJTE SI VELKÝ POZOR,
MŮŽETE SE TOTIŽ STÁT OBĚTÍ
VYDÍRÁNÍ
Kamil KOPECKÝ
V průběhu posledního měsíce zaznamenala online poradna
projektu E-Bezpečí nárůst počtu případů vydírání v prostředí
různých internetových seznamek a erotických portálů. Všechny
měly společný scénář – terčem útoku se stali zadaní muži, kteří se
v prostředí internetu chtěli seznámit.
„Na online poradnu projektu E-Bezpečí se v průběhu května a
června letošního roku začali obracet muži, kteří se chtěli
v prostředí internetové seznamky či erotického portálu seznámit.
Ženy, se kterými navázali kontakt, pak od mužů získali řadu
citlivých materiálů a s jejich pomocí začali pisatele vydírat,“ uvádí
Kamil Kopecký, vedoucí online poradny projektu E-Bezpečí.
Muži od vyděrače či vyděračky obdrželi následující email: Přijde
vám normální, že máte partnerku a stejně si na internetu
hledáte milenku? Děkujeme Vám, že jste nám poskytl
alespoň základní informace o Vás. Máte teď na výběr 2
možnosti. Od teď za 15dnů se pokusíme kontaktovat Vaše
blízké a vše jim přepošleme. Včetně vašeho uživatelského
účtu, zpráv a fotografií. Další možnost je ta, že nám do 15ti
dnů uhradíte 15 000 Kč. Po 15ti dnech, kdy dostanete
důrazné varování, se cena zvedá na 30 000. Je už na Vás,
jak se rozhodnete. Pokud máte zájem nastalou situaci řešit,

stačí kontaktovat na tyto
@gmx.com Mějte se Verča

maily

@yandex.com

nebo

Pomineme-li etický problem, který je s vyhledáváním potenciálních
partnerů a partnerek v prostředí internetových seznamek spojen,
důrazně varujeme všechny, kteří v prostředí online
seznamovacích portálů hledají své potenciální partnery,
aby si uvědomili, jak snadno mohou být citlivé informace,
které neznámým osobám sdělujeme, zneužity. A před
samotným seznamováním doporučujeme vyjasnit si své aktuální
vztahy a předejít tak nepříjemným důsledkům.
Poradna projektu E-Bezpečí je provozována ve spolupráci s Policií
ČR, společností O2 Czech Republic, Seznam.cz, Google a dalšími.
Pomůžeme Vám na internetové adrese www.napisnam.cz.
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