
Mindenki „netezik”!

Ma már az internet életünk szerves részét képezi. Így van ezzel mindenki, akár használója a világhálónak,
akár  nem.  Azok  a  hivatalok,  amelyekben  az  ország  bármely  részében  lehet  ügyet  intézni,  hálózatban
működnek: okmányirodák, adóhivatalok, rendőrség, pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes és
a nem mindenki számára nyilvános adatok védelme az ő esetükben kiemelt jelentőségű.

Ma  már  a  civil  szféra,  a  hétköznapi  emberek  életének  is  része  a  „netezés”.  A  kapcsolattartás,  az
információszerzés,  vásárlás,  társkeresés,  szolgáltató keresés,  kutatás,  iskolai  dolgozatokhoz anyaggyűjtés,
egyre több ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egyszerű böngészés színtere a világháló.  És pontosan azért,
mert életünk minden területét érinti fontos, hogy betartsuk a használatának alapvető szabályait.

Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos, 
a saját személyes adatainkkal való bánásmód is nagy figyelmet igényel!

A közösségi oldalakon közzétett minden információ, születési dátum, telefonszám, lakcím, e-mail cím, kép,
megosztás,  hozzászólás  személyes  adatnak  bizonyul.  Közzétételével  saját  magunkat  szolgáltatjuk  ki  az
adatainkkal visszaélni akaró személyeknek. 
A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékokban, de bármilyen oldalon létesített fiók hozzáférési
adatai  csak  és  kizárólag  a  felhasználóra  tartoznak.  Sem  barátnak,  sem  barátnőnek,  házastársnak,
ismerősnek nem adjuk meg! Ezzel megelőzhető a visszaélés, amelyre egy-egy szakítás után bizony gyakran
van példa. 
A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különösen védett adatok, hiszen azok idegen által történő
felhasználása komoly anyagi kárral is járhat.  A pénzintézetek sohasem kérnek adat egyeztetést e-mailben,
csak személyesen! Ez az úgynevezett adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel adatokat tudnak
gyűjteni rólunk, ezért is fontos a saját adataink védelme, és ezért is szabályozzák szigorúan (adatvédelmi
törvény) az adatkezelő hivatalok, cégek, intézmények ilyen irányú tevékenységét.  

Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!

 Ismerkedés,  társkeresés: sohasem  tudhatjuk,  ki  van  a  „vonal”  másik  végén!  Ne  higgyük  el
feltétlenül a megadott adatokat, mert hamis profilt létrehozni pontosan annyi idő, mint egy valódit!
Adathalászok egyik fő módszere!

 Vásárlás: lehetőleg  ismert  oldalról  vásároljunk.  Soha  ne  utaljuk  át  előre  az  összeget!  Postai
utánvéttel  vásároljunk! Minden  évben  nő  azon  bűntető  eljárásoknak  a  száma,  amelyben  az
internetes  vásárlásnál  előre  utalták  a  vételárat,  és  nem  érkezett  meg  a  termék,  vagy  nem  a
megállapodott, esetleg rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem
volt.  A nagyobb  méretű  termékeknél  mindenképpen  létrejön  a  személyes  találkozó,  amely  már
egyfajta garancia, hogy tisztességes üzlet kötessen.

 Szörfölés: ha  megosztással  vagy  lájkolással  lehet  csak  egy  oldalt  megnézni,  amögött  általában
adathalász  szándék  húzódik.  Soha  nem  a  film,  cikk  vagy  fotó  megnézésére  kattintunk,  hanem
engedélyt  adunk az adatain felhasználására.  Ezt  követően kapjuk a rengeteg reklámot tartalmazó
levelet  az  e-mail  címünkre.  Gyermekek  által  látogatott  oldalakat  kísérjük  figyelemmel  a  káros
hatások elkerülése érdekében. Tudjunk róla 

 Információszerzés,  hírolvasás:  kezeljük  fenntartásokkal  a  megjelenő  tartalmakat.  Senki  nem
garantálja,  hogy az úgy igaz,  ahogy leírták.  Szélsőséges  gondolatokkal,  egymásnak ellentmondó
tanácsokkal

 Bankolás:  a belépéshez szükséges adatokat úgy, mint a bankkártya PIN kódját, senkinek ne adjuk
meg,  rendszeresen  változtassuk.  Ezzel  tudjuk  kivédeni  a  számlánkhoz  illetéktelen  személy
hozzáférését.

Szabályok a közösségi oldalak használatára, nemcsak fiataloknak!

 Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen hatással vannak szavaid, az általad
küldött  képek  másokra,  ezért  fontos,  hogy  tartsd  őket  tiszteletben,  és  gondold  meg,  mit
mondasz/küldesz másoknak.

 Blokkold a  zaklatót!  Tanuld  meg,  hogyan  blokkolhatod  vagy  jelentheted,  aki  kellemetlenül
viselkedik. Ne vágj vissza, ne válaszolj haragból! Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan
mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 



 Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbízol. Kérj segítséget! Ne állj
félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak!  Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy
éreznéd magad, ha senki nem állna melléd?

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón! És hogy senki ne váljon áldozattá, óvatosságra
intek mindenkit!
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