GYERMEKEINK DIGITÁLIS VILÁGA
ONLINE TIPPEK SZÜLŐKNEK
SZEMÉLYES ADATOK
Bármilyen információ, amit az interneten közzéteszünk, mindörökre ott marad, és mindenki láthatja – szinte
lehetetlen letörölni! Ez azt jelenti, hogy fontos átgondolni, mit teszünk nyilvánossá magunkról mi és a gyermekeink
a világhálón. Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy milyen információt tartsanak meg maguknak, és értessük meg
velük, hogy milyen helyzetekben oszthatnak meg privát adatokat, és milyenekben egyáltalán nem.
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A SZEMÉLYAZONOSSÁG FELFEDÉSE

Gyermekeink neve, személyi azonosító száma, lakcíme
és telefonszáma nagyon értékes az online zaklatók és
bűnözők számára. Javasoljuk a gyermekeknek, hogy
a telefonszámukat és a lakcímüket csak a barátaiknak
adják meg. Ez bizonyos mértékig megvédi őket attól,
hogy online zaklatók vagy cyber-zaklatás áldozataivá
váljanak.
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INFORMÁCIÓ MEGOSZTÁSA A
TARTÓZKODÁSI HELYRŐL

Beszéljünk gyermekeinkkel a megfelelő korban és
alkalmas időben arról, hogy ne adjanak ki információt
a tartózkodási helyükről. Ez az óvintézkedés nem
csak arra vonatkozik, hogy a gyermekek ne árulják el
a lakcímüket, vagy, hogy hova járnak iskolába vagy
sportolni. Arra is fontos figyelmeztetni őket, hogy ne
beszéljenek az utazási terveikről vagy arról, hogy mikor
nem lesz senki otthon. Az ilyen információ a legnagyobb
ajándék a betörőknek!
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PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ

HELYI ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS

A helyfüggő szolgáltatás egy mobilkészülék földrajzi
helyzetéről szóló információt használ ahhoz, hogy a
felhasználó tartózkodási helyéhez közeli információt és
szórakozási lehetőséget ajánljon. Fontos leellenőrizni
minden aktív alkalmazást gyermekünk mobiltelefonján
és eldönteni, hogy kikapcsoljuk-e őket, vagy sem.

Tájékoztassuk gyermekünket, hogy soha nem szabad
közzétennie semmiféle pénzügyi információt, mint pl.
bankszámlaszámot.
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SZEXUÁLISAN SZÓKIMONDÓ
ÜZENETEK, KÉPEK VAGY VIDEÓK
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KÍNOS FÉNYKÉPEK VAGY VIDEÓK ÉS
BÁNTÓ VAGY SÉRTŐ MEGJEGYZÉSEK

JELSZAVAK

Figyelmeztessük gyermekünket, hogy ha elmondják a
jelszavukat másoknak, ezzel lehetőséget adnak nekik a
fiókjukhoz való hozzáférésre. Ezt legjobb elkerülni, még
a legjobb barátokkal is

Mindnyájan tudjuk, hogy a gyermekek hamar
felnőnek, és ez azzal jár, hogy a szexualitásukat is
elkezdik felfedezni, még azelőtt, hogy mi, szülők erre
készen állnánk. Erősen beszélje le gyermekét arról,
hogy szexuálisan szókimondó fényképet, videót vagy
üzeneteket készítsen és osszon meg magáról (vagy
másokról), mivel ezek könnyen felkerülhetnek az
internetre ország-világ elé. Amellett, hogy kockáztatják
a jó hírüket és baráti kapcsolataikat, a törvényt is
megszeghetik, ha ilyen üzeneteket vagy képeket
készítenek, továbbítanak, vagy akár csak elmentenek.

Biztassuk a gyermekeket arra, hogy gondolják
meg, mit tesznek fel az internetre. Az emberek
online viselkedése, beleértve, hogy mit posztolnak,
meghatározza az online megítélésüket. Jegyezzük meg,
hogy amit most posztolnak, örökre ott marad. A jövőbeli
csalódások elkerülése érdekében (főiskola, egyetem,
munkavállalás) tanácsos megőrizni a jó hírnevet.

TÖBB INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE?
Tudjon meg többet az Insafe hálózatról:
www.saferinternet.org
www.saferinternet.hu

