UNIVERSUL DIGITAL AL COPIILOR TÃI
SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

INFORMAŢII PERSONALE
Toate informaţiile pe care le afişăm în mediul online rămân acolo pentru totdeauna şi pot fi văzute de oricine.
Este aproape imposibil să le ştergi! Aceasta înseamnă că este important să te gândeşti bine ce anume dezvălui
pe internet, atât tu, cât şi copiii tãi. Trebuie să îi înveţi ce informaţii trebuie să rămână personale şi să-i ajuţi să
înţeleagă în ce situaţii pot comunica date private şi când nu trebuie să comunice absolut nimic.
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DIVULGAREA IDENTITĂŢII

Numele, codul numeric personal, adresa şi numărul
de telefon ale copiilor tãi sunt foarte valoroase pentru
hărţuitorii online şi infractori. Sfătuieşte-i să comunice
informaţii precum adresa şi numărul de telefon doar
prietenilor de încredere. Astfel, într-o anumită măsură,
vor fi mai puţin expuşi hărţuitorilor online.
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FURNIZAREA DE INFORMAŢII
PRIVIND LOCAŢIILE

Discutã cu copiii tãi, atunci când au vârsta potrivită şi
la un moment prielnic, cu privire la necomunicarea
informaţiilor privind locurile în care se află. Copiii nu
numai că trebuie să nu îşi divulge adresa, ci trebuie să
nu dezvăluie la ce şcoală merg sau unde fac sport. De
asemenea, este important să îi avertizezi să nu discute
despre planurile de vacanţă sau despre momentele în
care nu e nimeni acasă. Astfel de informaţii sunt aur
curat pentru hoţi!
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PAROLELE

Avertizeazã copilul că dacă dezvăluie altor persoane
ce parole au, persoanele respective pot avea acces la
contul lor. Cel mai bine este să eviţi o astfel de practică,
inclusiv în cazul prietenilor apropiaţi.
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MESAJE, FOTOGRAFII SAU VIDEOCLIPURI
CU CONŢINUT SEXUAL EXPLICIT
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FOTOGRAFII SAU VIDEOCLIPURI JENANTE ŞI
COMENTARII DUREROASE SAU JIGNITOARE

Copiii cresc repede şi, în acest sens, ei îşi explorează
sexualitatea chiar înainte ca noi, părinţii, să fim
pregătiţi pentru acest lucru. Spune-le copiilor să nu
creeze şi să nu transmită fotografii, videoclipuri sau
mesaje cu conţinut sexual explicit, cu propria persoană
(sau cu alţii), deoarece acestea pot apărea foarte uşor
pe internet şi pot fi văzute de oricine. Pe lângă faptul că
şi-ar risca reputaţia şi prieteniile, ar putea încălca legea
dacă ar crea, transmite sau chiar salva astfel de mesaje
sau imagini.
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Un serviciu de localizare foloseşte informaţii privind
poziţia geografică a unui dispozitiv mobil, pentru a
oferi informaţii şi servicii de divertisment în funcţie
de localizarea utilizatorului. Este important să verifici
toate aplicaţiile active pe telefonul copilului tãu şi să
stabileşti dacă trebuie dezactivate sau nu.

Încurajeazã-i pe copii să se gândească bine înainte de
a posta ceva pe internet. Comportamentul online al
persoanelor, inclusiv lucrurile postate, le determină
reputaţia online. Reţine, ceea ce postezi acum, va
rămâne acolo pentru totdeauna. Pentru a evita
eventuale dezamăgiri (universitate, şcoală, locuri de
muncă), este mai bine să ai o reputaţie pozitivă.
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AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?

SERVICII DE LOCALIZARE

INFORMAŢII FINANCIARE

Spune-i copilul că datele financiare (numărul de cont
bancar etc.) nu trebuie comunicate niciodată online.

Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

