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U DIVULGA INFORMAȚII PERSONALE, chiar dacă persoana
cu care vorbești e cineva cunoscut. Prețuiește intimitatea ta
și a celor dragi ție. NU SPUNE ORICUI: Data nașterii • Adresa de
email • Numărul de telefon fix sau mobil • Adresa de acasă •
Școala la care mergi • Informații despre familia, prietenii sau
colegii tăi • Parole sau codul PIN • Planurile de vacanță

I GRIJĂ CE FIȘIERE DESCARCI SAU DESCHIZI - melodiile,
filmulețele, imaginile, fișierele text sau pur și simplu un
link către ceva “Super funny..” pot conține viruși sau alt tip de
malware. Malware = program prin care un atacator îți poate
face rău, atât ție cât și celor dragi.
U ACCEPTA SĂ TE ÎNTÂLNEȘTI CU NECUNOSCUȚI. Dacă un
necunoscut te abordează în mediul online și pare foarte
prietenos, de gașcă și îi place tot ceea ce îți place și ție, nu
spune neapărat adevărul. De cele mai multe ori nu e omul care
se prezintă a fi, iar tu te poți transforma foarte ușor din prieten
în victimă. Nu te încrede în cineva pe care nu îl cunoști în viața
reală, dar îți spune mereu tot ceea ce vrei să auzi.

I GRIJĂ CE POSTEZI PE INTERNET. Orice poză, filmuleț,
text sau glumă ajunse în mediul online nu mai pot fi luate
înapoi. Poate vrei să iei o bursă la o școală de prestigiu, sau
să te angajezi la o firmă foarte bună, iar persoana care îți va
decide atunci viitorul s-ar putea să nu fie impresionată de
postările tale. Astăzi nu îți pasă prea mult de părerea celorlalți,
dar peste câțiva ani sunt șanse mari să îți pese.
U TE LĂSA HĂRȚUIT/Ă. Dacă simți că cineva îți vrea răul,
dacă cineva te jignește în mod repetat, dacă cineva
postează minciuni despre tine sau postează informații/imagini
personale în mediul public fără acordul tău, ia atitudine. Spune
unui adult în care ai încredere - rudă, profesor, consilier. Cere
ajutor! Hărțuirea rareori se oprește de la sine.
Informații suplimentare găsești pe internet, la adresele
www.cjraehd.ro sau www.oradenet.salvaticopiii.ro
Poți cere ajutor la telefonul copilului - sună la 116 111
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