GYERMEKEINK DIGITÁLIS VILÁGA
ONLINE TIPPEK SZÜLŐKNEK
ADATVÉDELEM A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

A közösségi oldalak lehetővé teszik az embereknek világszerte, hogy információt osszanak meg. Hogyan
segíthetünk gyermekeinknek biztonságban maradni, amikor a világhálón barátkoznak? Nehéznek tűnhet
megvédeni a személyes adataikat a közösségi oldalakon, de néhány egyszerű kattintással gondoskodhatunk a
megfelelő adatvédelmi beállításokról.
							
NYILVÁNOS VAGY PRIVÁT
A MEGJELÖLÉS
(TAGGING) KÉZBEN TARTÁSA
Az alapértelmezett beállítás szerint gyermekünk
profilja a legtöbb közösségi oldalon csak minimális
Az adatvédelem nemcsak azt jelenti, hogy védjük az
adatvédelemmel rendelkezik. A két alapvető beállítás:
információt, amit gyermekünk megoszt egy közösségi
oldalon. Mások is feltölthetnek képeket és videókat,
• Nyilvános „Minden látható mindenki által”
és a gyermek engedélye nélkül kapcsolatba hozhatják
• Zárt vagy privát: „Senki nem láthat semmit,
a nevét ezzel a tartalommal. Ezt úgy hívjuk, hogy
kivéve, ha megengeded”
„megjelölés” (tagging). A legtöbb közösségi oldal
lehetővé teszi a felhasználóknak a „megjelölés” funkció
Első lépésként gyermekünk adatainak védelme
kikapcsolását, illetve az egyes megjelölt tartalmak
érdekében figyelmeztessük őket, hogy „zárt” vagy
engedélyezését vagy letiltását. Figyelmeztessük a
„privát” adatlapot válasszanak.
gyermekeket, hogy használják ezt a beállítást, hogy
ellenőrizhessék a róluk megjelenő tartalmakat.
						
BLOKKOLÁS
						
BIZALMAS INFORMÁCIÓ KISZŰRÉSE
Második lépésként a gyermeknek el kell döntenie,
hogy ki láthatja az adatlapját. Hívjuk fel a figyelmüket
Végül, de nem utolsó sorban: Ha valóban bizalmas
arra, hogy csak olyanokat fogadjanak el barátnak,
az információ, mondjuk meg a gyerekeknek, hogy
akiket ismernek. Ha mégis nemkívánatos kapcsolatot
ne posztolják! Töltse le a „személyes információ”
kezdeményezne velük valaki, azt a személyt
tippeket a további tudnivalókért.
bármikor kizárhatják.
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BEÁLLÍTÁSOK KIPRÓBÁLÁSA
A való életben a megosztani kívánt személyes
információ mennyisége attól függ, hogy ténylegesen
kivel beszélgetünk. Ugyanígy kell tenni a gyermek
közösségi oldalának adatlapja esetében. A legtöbb
közösségi oldal lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy
eldöntsék, mennyi információt akarnak megosztani
bizonyos csoportokkal, körökkel vagy közösségekkel.
Sok közösségi oldalon lehetőség van az „adatvédelmi
beállítások” ellenőrzésére azzal, hogy adatlapunkat úgy
tekinthetjük meg, ahogyan mások látják. Így világosan
látszik, hogy megjelenik-e bármilyen nemkívánatos
információ az adatlapon.

TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?
A Facebook adatvédelmi irányelvei:
www.facebook.com/about/privacy/
A Facebook adatvédelmi segélyvonala:
www.facebook.com/help/privacy
Tudjon meg többet az Insafe hálózatról:
www.saferinternet.org
www.saferinternet.hu

