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JAK SE NA INTERNETU CHOVAT BEZPEČNĚ
1. NIKOMU NA SEBE NEDÁVEJ KONTAKT
Nedávej na sebe jakýkoliv kontakt (adresu, telefon apod.), i když se dotyčná
osoba tváří, že je to pro Tvoje dobro. Nikdy nevíš, jak ho využije.
2. NIKOMU O SOBĚ NESDĚLUJ NIC OSOBNÍHO
Nikdy přes web nesděluji nikomu nic osobního, i když je to Tvůj nejlepší
kamarád – nikdy nevíš, komu se k takové informace podaří dostat a případně
ji zneužít.
Příklad: Napíši email sestře: „klíče od domu jsou schované pod květináčem“ – co když se
k takovémuto mailu dostane zloděj?

3. NIKOMU NEPOSÍLEJ FOTOGRAFIE
Nikomu, koho neznáš, neposílej svou fotografii. Intimní fotografie neposílej
vůbec nikomu, ani nejlepším kamarádům.
4. NEBAV SE S TÍM, KDO TI JE NESYMPATICKÝ
Pokud Ti někdo „nesedí“, nekomunikuj s ním, ani když na Tebe naléhá.
Nebavit se s někým je Tvoje právo. Jednoduše prohlížeč, Skype, či jiný
komunikační program ukonči.
5. HLÍDEJ SI HESLA
Své přihlašovací údaje nikdy nikomu nesděluj, ani svému nejbližšímu
kamarádovi. Vždy mohou být zneužita – jiní by za Tebe mohli posílat emaily,
přidávat příspěvky a třeba i pod Tvým jménem jiné šikanovat. Heslo je třeba
si zvolit dostatečně složité a nepoužívat pro všechny aplikace stejné heslo.
Příklad: Můj email je martin.novak@seznam.cz a zvolil jsem si heslo Martin. Je velká
pravděpodobnost, že během chvilky se mi do mého emailu dostane kdokoliv jiný, neboť
mé heslo je moc jednoduché. Každý, kdo se bude chtít do mého emailu dostat, zkusí zadat
Martin jako první (stejně tak může zadat jméno psa, sestry, bratra,…). Proto si heslo vždy
volte alespoň jako kombinaci písmen a číslic.

6. IGNORUJ NESLUŠNÉ A VULGÁRNÍ VZKAZY
Pokud je někdo hrubý a neslušný, rozhodně se s ním nebav. Takový člověk Ti
nestojí ani za odpověď.
7. OPUSŤ WEBOVOU STRÁNKU IHNED, POKUD SE TI JEJÍ OBSAH NELÍBÍ
Pokud narazíš na něco, co tě šokuje nebo se Ti nelíbí (obrázek, video apod.),
na dané stránce nezůstávej.
8. POKUD NĚČEMU NEROZUMÍŠ NEBO JE TI NĚCO NEPŘÍJEMNÉ, SVĚŘ SE
DOSPĚLÉMU
Pokud Tě na internetu něco překvapí, šokuje či tomu nerozumíš, neváhej to
probrat s někým dospělým.
9. NEOTVÍREJ E-MAILOVÉ ZPRÁVY Z NEZNÁMÝCH ADRES
E-mailové zprávy mohou obsahovat viry, které poškodí Tvůj počítač nebo se
dokonce dostanou k Tvým osobním údajům – fotografiím, telefonům, heslům
atd.
10. NEVĚŘ KAŽDÉ INFORMACI, KTEROU NA INTERNETU ZÍSKÁŠ
Na internetu můžeš najít mnoho informací, ne každá informace však musí být
pravdivá. Kdokoliv může na internet napsat, co se mu zlíbí, stejně tak natočit
či upravit video, jaké chce. Proto si získanou informaci ověř z více různých
zdrojů a nenech se vším ovlivnit.
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