Nasveti za varno
spletno klepetanje

n Bodi pazljiv/a komu na spletu zaupaš in ne pozabi, da so spletni prijatelji

v resnici tujci. Ni važno namreč, kako dolgo že poznaš nekoga na spletu in kako prijazen je, v resnici morda ni to kar pravi, da je.
n Srečanje z nekom, ki si ga spoznal/a na spletu je lahko nevarno! Če pa
se kljub vsemu želiš z nekom sestati, za dovoljenje najprej vprašaj
starše. Dogovori se za sestanek na javnem mestu in se nanj nikoli ne
odpravi sam/a.
n Na spletu VEDNO uporabljaj vzdevek (»nickname«).
n Ko si izbiraš vzdevek, ki ga boš uporabljal/a na spletu, pazi, da vzdevek
ne izdaja tvoje starosti, spola ali pa celo tvojega pravega imena.
n Zavedaj se, da si vedno, kadar posreduješ svoje osebne podatke, izpostavljen/a potencialni nevarnosti, da jih bo kdo zlorabil. Zato se
vedno preden nekomu posreduješ svoje osebne podatke, posvetuj s
starši ali kako drugo odraslo osebo, ki ji zaupaš.
n Starše vedno sproti obveščaj o novih spletnih prijateljih.
n Neznancem ne pošiljaj svojih digitalnih fotografij.
n Nemudoma zapusti klepetalnico v primeru:
• kadar te nekdo sili k dejanjem, ki se ti ne zdijo prav ali pa so ti zgolj
smešna, neprijetna,…
• ti nekdo postavlja vprašanja, na katera ne želiš odgovoriti.
n Komuniciraj le z ljudmi, ki jih poznaš (preko interneta ali osebno).
n Ne odgovarjaj neznanim pošiljateljem in jih enostavno izbriši.

Varno klepetanje!!!
Za ve~ informacij klikni na
www.safe.si

Ali znaš varno
uporabljati internet?
DA NE
Svojo zasebnost na internetu varujem tako, da osebnih
informacij, kot so ime, spol, starost, naslov, e-poštni naslov,
telefonska številka, slika, informacije o kreditni kartici, NE
posredujem v klepetalnicah, na forumih in v programih za
takojšne sporočanje (IRC ...).
Starše občasno obvestim o tem, kaj počnem in s kom klepetam
na internetu.
Vedno preden izpolnim spletni obrazec za registracijo,
preberem izjavo o varovanju zasebnosti, s čimer se prepričam,
da moji osebni podatki ne bodo posredovani.
Moje geslo je moja skrivnost, ki je ne povem nikomur. Občasno
ga spremenim.
Kadar naletim na spletno vsebino, ki me vznemiri, ali kadar me
kdo nadleguje prek spleta, to povem staršem ali kakšni drugi
odrasli osebi, ki ji zaupam, ter na sporočila ne odgovarjam.
Kadar se želim sestati z nekom, ki sem ga spoznal/a na spletu,
za dovoljenje najprej vprašam starše. Dogovorim se za
sestanek na javnem mestu in se nanj nikoli ne odpravim sam/a.
Do drugih oseb se na spletu vedem spoštljivo, jih ne žalim in ne
opravljam.
Verodostojnost informacij na spletu preverim tudi v drugih virih,
npr. knjigah.
Zavedam se, da je »hekanje« in nalaganje piratske programske
opreme nelegalno, zato se s tem ne ukvarjam.
Elektronskih sporočil neznanih pošiljateljev ne odpiram.

Rezultate preveri na www.safe.si
ter tako sodeluj v nagradni igri.

