Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci
I.
Chroń siebie i swoje dane online.
Nie podawaj innym loginów i haseł, korzystaj z oprogramowania antywirusowego,
unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail, zadbaj o
ustawienia bezpieczeństwa na portalach społecznościowych, na których jesteś, stosuj
trudne do odgadnięcia hasła.
II.
Bądź rozważny, zamieszczając zdjęcia w sieci czy wysyłając je.
Z rozwagą zamieszczaj zdjęcia (własne i innych) na portalach społecznościowych, bądź
też rozważna/y, gdy w inny sposób udostępniasz je znajomym. Zanim wyślesz komuś
zdjęcie, na którym nie jesteś całkowicie ubrany/a lub które w inny sposób może cię
kompromitować, zastanów się, czy jesteś na 100% pewny/a, że nie utracisz nad nim
kontroli. Gdy udostępniasz cudze zdjęcia – pytaj o zgodę!
III.
Pamiętaj, że w Internecie nie ma nic za darmo.
Za to, co pobieramy płacimy w różny sposób: pieniędzmi, własnymi danymi, zgodą na
oglądanie reklam lub też nieświadomym ściągnięciem szkodliwego oprogramowania,
które może przejąć kontrolę nad naszym urządzeniem
IV.
Nie ufaj znajomym poznanym w sieci.
Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje. Nawet jeśli
widzisz ją na wideo czacie – nie wiesz, czy wszystko, co ci mówi jest prawdą.
V.
Stosuj zasady dobrego wychowania i kultury także korzystając z Internetu.
Nigdy nie wyśmiewaj, nie poniżaj, nie zastraszaj nikogo online! A jeśli dzieje się tak w
gronie twoich znajomych – masz obowiązek powiedzieć o tym dorosłemu, któremu
ufasz!
VI.
Szukaj pomocy, jeśli czujesz się zagrożony lub znasz osobę, która jest
krzywdzona w sieci.
Jeśli w sieci spotka Cię jakaś przykrość, lub ktoś będzie na tobie wymuszał zachowania,
na które nie masz ochoty, domagał się pieniędzy itp. musisz poprosić o pomoc kogoś
dorosłego – rodziców, psychologa w szkole. Możesz tez zadzwonić na anonimowy
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod numer: 116 111. Tam na pewno znajdziesz
pomoc.
VII.
Informuj dorosłych o podejrzanych treściach.
Jeśli trafisz w Internecie na treści, które uznasz za podejrzane – informuj o tym
natychmiast zaufanego dorosłego. Unikaj stron z treściami, budzącymi u ciebie silne
emocje.
VIII. Szanuj prawo własności w sieci.
Nie ściągaj prac domowych z Internetu. To jest plagiat, a więc kradzież, czyli
przestępstwo, a do tego zachowanie nieuczciwe. Podobnie – nie ściągaj filmów, muzyki
itp. z nielegalnych źródeł. To jest ścigane prawem przestępstwo! Są też bezpłatne źródła
muzyki w sieci, z których możesz skorzystać, nie naruszając prawa.
IX.
Korzystaj z prawa cytatu.
Wykorzystując w swoich pracach domowych, referatach, prezentacjach itp. materiały
znalezione w Internecie, zawsze podaj imię i nazwisko cytowanego autora oraz link do
miejsca, z którego te materiały pobrałeś.
X.
Korzystaj z innych aktywności, aby uniknąć uzależnienia od Internetu.
Staraj się mieć dużo innych aktywności, poza obecnością online. Uprawiaj sport, czytaj
książki, spotykaj się w wolnym czasie z przyjaciółmi, opiekuj się zwierzętami. Unikniesz
w ten sposób zagrożenia uzależnieniem od sieci.

