
Biztonsfgos internet - ,rSosem lehetsz biztos, ki van a
mfsik oldalo[...t!

Kedves sziil6k! Eziton szeretn6nk Ondket k6rni, hogy figyeljenek oda gyermekeikre, 6s

trij6koztassik az internet vesz6lyeir6l. Manaps6g a gyerekek a kialakult j6rvrinyhelyzet miatt,

nagyon sok id6t tOltenek az intemeten. A rendorsdg egyre tdbb olyan esettel tal6lkozik, amikor az

idegen szem6lyek kihaszn6ljdk a gyerekek j6hiszemris6g6t 6s kicsaljak t6ltik a szemdlyes adataikat,

majd fenyegetoznek, illetve szem6lyes talllkoz6kra hivja 6ket.

Kedves Gyerekek! Hogyan kell biztonsdgosan viselkedni az interneten??

Fontos tudni:

. Ne nyiss6tok meg az olyan emaileket vagy i.izeneteket, amelyek idegen szem6lyekt6l

szdrmaznak, mert virust tartalmazhatnak

. Ne haszniiljatok egyszerti jelszavakat, a jelsz5 v6laszt6sakor haszn6ljatok sz6mokat

kicsi 6s nagy betriket vagy speci6lis jeleket

. V6dj6tek a jelszavatokat! Ne jegyezzdtek le sehova, jegyezzetek meg! Ne ktildj6tek el

a jelszavatokat senkinek,6s senkinek ne 6rulj6tok el

Ha van facebook- vagy instagramprofilotok, nagyon j6l gondolj6tok meg, milyen f6nyk6pet

tesztek fel magatok'r61, az idegen szem6lyek felhaszn6lhatjrik 6s vissza6lhetnek a kdpekkel. Sok

adat archivdlva marad a biztonsdgi szervereken, ezert fontos, hogy 6tgondolj6tok, hogy mit is

tesztek fel a vil6g h616ra.

Ha vesz6lyes helyzetbe keriiltiik, mint pl. valaki fenyegetni fog, ellopja a profilotokat,

megv6ltoztatja a fenyk6peteket, vagy a ti nevetekben abardtaitoknak durva megjegyzdseket ir:

. Azonnal mondjritok meg a szi.ileiteknek

o A www.stopline.sk oldalon k6rhetitek az oldalatok STOPPOT ASAT

. Kdz<isen a sziileitekkel menjetek el a rend6rs6gre, 6s r6szletesen mondj6tok el a

rend6rnek, mi tort6nt

Az, aki rosszat csin6l nektek, szab6lys6rt6st vagy btincselekm6nyt kdvethet el, ami6rt

eljrir6st indithatnak ellene. A tdrvdny ail. mondja,ha szabdlysdrt6st kcivet el, pl. valaki fenyk6pe al6

vulg6ris szavakat ir, fenyeget, akkor an a szem6ly btintet6st kap, ha bet6lt6tte 15 6let6v6t.



Biincselekm6nyt akkor kdvet el, ha pl. rhgalmaz vagy 6letvesz6lyesen fenyeget (pl. azt irja, hogy

meg611ek), az ilyen esetben a szem6lynek 14 6vesnek kell lennie, hogy a tetleert felel6ss6gre

lehessen vonni.

Ez6rt gondoljftok 6t kivel6s mit irtok. Ez nem j6t6k, nagyon komoly dologgi vflhat.

Azzal, hogy sok id6t tdltdtok az interneten, vagy akar jatszotok, fiigg6v6 v6lhattok.

Mit is jelent a szitmit6g6p-ftigg6s6g?

A szamit6g6p-ftigg6s6g azt jelenti, hogy nagyon sok id6t tdltdtok a sz|mit6g6p el6tt, ami

ronthatja az egdszsdget (l6t6skrlrosod6s, stressz, 6lmoss6g). A szdmit6g6p egyfajta drog, 6s vannak

olyan emberek, akiknek kezeltetnie kell magukat, hogy megszabaduljanak ett6l a fiigg6s6gt6l.

A szabadid6tdket ink6bb tdlts6tek a bar6taitokkal a term6szetben, t6rsasj6t6kokkal,

sporttev6kenys6ggel. . . .


