ZAŠčITITE SVOJ
RAčUNALNIK V 3 KORAKIH
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KAKŠNA SO VARNA
SPLETNA GESLA?
Pri svojih spletnih aktivnostih (e-pošta, MSN,
družabna omrežja, forumi, blogi ...) uporabljaj varna
gesla, ki naj bodo skrivnost. Pogosto jih spreminjaj.
Za gesla ne uporabljaj osebnih podatkov (svojega
imena, rojstnega datuma, imena psa ...).

Kako lahko svoje geslo ohraniš varno?
• Svoje geslo ohrani skrito in ga ne posreduj drugim osebam (tudi najboljšim prijateljem ne).
• Ob najmanjšem sumu, da je za tvoje geslo izvedel nekdo drug, ga nemudoma zamenjaj.
• Zlorabo svojega gesla oz. krajo identitete takoj prijavi skrbniku spletne strani, kjer se ti je
to zgodilo!
• Nasvet, kako si lažje zapomniš svoje geslo, ki sicer izgleda nelogično: »Dbk3rp« - Danes
bom kupil 3 rdeče paradižnike.
• Priporočamo ti, da svoj e-poštni naslov raje opišeš, namesto da ga v celoti objaviš na internetu. Tako si zagotoviš, da ga ne bodo prebrali in uporabili pošiljatelji spama oz. nezaželene
pošte.
Primer: zvezda.danica@mojmail.com = zvezda pika danica at mojmail pika com
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DRUŽINSKA PRAVILA ZA
UPORABO INTERNETA
v dnev ni prostor
Računalnik smo doma postavili
in nikakor ne v otroško sobo!
čito računalnika
Poskrbeli smo za ustrezno zaš
gramov in protiz namestitvijo antivirusnih pro
požarnega zidu.
osebnih podatkov
Pazimo, da na internetu
bljamo primerne
ne objavljamo jav no - upora
naš profil za dostop
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V družinskem krogu za vse
d njimi je tudi čapravila uporabe interneta! Me
unalnika oz. intersov na omejitev uporabe rač
neta.

Zavedamo se, da ni vse res, kar vidimo oz. preberemo na internetu.
Do drugih uporabnikov interneta smo strpni in
prijazni - upoštevamo spletni bonton.
Srečanje z ljudmi, ki smo jih spoznali prek interneta, je lahko tvegano dejanje. Internetni prijatelji morda niso tisto, za kar se izdajajo.
Spoštujemo lastnino drugih uporabnikov interneta. Nezakonito presnemavanje glasbe, filmov, videoiger ter računalniških programov je
povsem enako, kot da bi to ukradli v trgovini.
Starši vedo, kaj njihovi otroci delajo na internetu. Otroci svoje izkušnje z interneta delijo z njimi
ter jim zaupajo, če jim je zaradi česarkoli na internetu neprijetno.
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drugih, jih obvezno
Če objavljaš fotke, posnetke
vprašaj za dovoljenje!
težave, lahko poČe pri uporabi neta naletiš na
zplačno tel. številkličeš NASVET ZA NET na bre
tovali, kako rešiti
ko 080 80 22, kjer ti bodo sve
problem.

Ne pozabi!
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