
Preden objavite na spletu, se
vprašajte: bi želel moj (bodoči)
delodajalec, kupec ali sorodnik
to vedeti?
Tudi informacije, ki se morda
zdijo neškodljive, je mogoče
zlorabiti, če jih vidijo napačni
ljudje

Dejanja na spletu imajo lahko
posledice v fizičnem življenju.Na spletu ne objavite

ničesar, za kar ne želite, da
vidijo drugi. 

Ni vedno mogoče trajno izbrisati
vsebine, ki smo jih objavili na
spletu.

Zaščiti občutljive in osebne
podatke.

Pazljivo pri klikanju.
Izogibajte se prenosu nenavadnih aplikacij in aplikacij iz
neznanih virov.
Niste prepričani, ali je aplikacija pristna? Vprašajte se: 
- Ima pošiljatelj nenavaden e-poštni naslov?
- Je pozdrav neoseben?
- Mrgoli slovničnih napak?
- Obstaja nenavaden časovni pritisk?

Vedno je bolje preveriti trikrat kot ogroziti svojo varnost.

Ne sprejemaj povabil od
neznancev.
Vsi, ki jih srečate na spletu, niso
to, za kar se predstavljajo.Če vas
na spletu klikne neznanec, ki
vztraja, da mu zaupate osebne
podatke ali denar, je to znak za
alarm.

Zapomnite si: na spletu veljajo
enaka pravila kot v resničnem
svetu – ne dajajte občutljivih ali
zasebnih podatkov neznancem.

Uporabljaj zapletena in
edinstvena gesla za različne
račune.
Pogosto izberemo gesla, ki si jih preprosto
zapomnimo z imeni in rojstnimi dnevi. zato naj bodo
zahtevnejša.

Vsebovati morajo:                          Ne smejo vsebovati:
- več kot 8 znakov                          - tvojih osebnih podatkov
- velike in male črke                      - besed iz slovarja
                                                                - zaporedja številk

Vedno uporabljaj
varno povezavo.
Če uporabljate javno internetno
povezavo, kot je brezžično omrežje
v nakupovalnem središču, nimate
neposrednega nadzora nad svojo
varnostjo.

Če ne morete vzpostaviti varne
povezave ali zagotoviti, da je vaša
naprava zavarovana, ne izmenjujte
občutljivih podatkov.

Vprašaj za nasvet.
Nikoli ne hitite z objavo ali s klikom na povezavo. Nič ni
pomembnejše kot vaša spletna varnost.

Obrnite na tiste, ki jim lahko zaupate, kot so prijatelji,
učitelji in Microsoft.

Mladi so najbolj ranljiva skupina uporabnikov, saj se
pogosteje zapletajo v tvegano spletno vedenj. Seveda
moramo biti vsi – ne glede na starost – na spletu previdni,
da se lahko izognemo tveganjem, a hkrati kar najbolje
izkoristimo njegove mnoge prednosti.

Varna raba
interneta 

•        https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/6884 in 
         https://safe.si/gradiva/gradiva-za-otroke-gradiva-za-najstnike/origami-igra-varna-raba-interneta-in-mobilnikov

Več si lahko
prebereš na:


