Biztonságban vagyok a neten – jogaim
Hasznos tanácsok
• Soha ne áruld el a jelszavadat!
• Használj a jelszavak kitalálásához kódolást!

• Mi az adatvédelem?
• Mi az adatbiztonság?
• Sorold fel a legfontosabb adatbiztonsági intézkedéseket!

Kódolj biztonságos jelszót! Felismered
a szabályt?

Biztonsági intézkedések
Ahhoz, hogy biztonságban érezzük magunkat
és biztonságban tudjuk az adatainkat a neten,
nem elég csak a számítógép védelmére helyezni
a hangsúlyt. Nekünk is tennünk kell ezért. Tekintsük át, melyek ezek a védelmi intézkedések!
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Te is biztosan ki tudsz találni ilyen és ehhez hasonlót kódolt jelszót.

Jelszavak használata
A számítógépet, személyes adatainkat jelszóval
védjük. Fontos, hogy erős és hozzánk nem köthető jelszavakat használjunk.

Kéretlen levelek
A spam kéretlen, nagy példányszámban elküldött, azonos tartalmú elektronikus üzenet, mely
terjedhet e-mailben, illetve SMS-ben is.

Mit kell tudni a jelszavakról?
• 8 karakternél hosszabb legyen
• tartalmazzon szokatlan karaktereket is: 8, #, %!
• ne forduljon elő szótárban

Milyen veszélyeket rejt?
• vírust hordozhat,
• megbízhatatlan, illegális termék megvásárlására próbál rávenni (pl. gyógyszerek),
• veszélyes honlapok megnyitására ösztönözhet,
• hamis ajánlatokkal kecsegtethet,
• személyes adataid kiadására próbál rávenni.

• családtagok, barátok, kedvenc sztár, háziállat
stb. neve
• születési dátumok, telefonszámok
• egyszerű jelszavak (1234 stb.)
• helytelen, ha több dologra használjuk

Ezek voltak a világon (2017-ben is) a leggyakrabban használt jelszavak.
Mi a véleményed erről?

Hogyan védekezzünk ellene?
A spam ellen spamszűrő
használatával védekezhetünk. Ma már a webes levelezőrendszerekben mindenhol
megtalálható spamszűrő.
A rendszer automatikusan
felismeri a spamet, és egy
erre létrehozott Spam mappába helyezi. A védelem
azonban nem tökéletes, mi
is tehetünk azért, hogy kevesebb spam érkezzen a fiókunkba.
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Mobiltelefon-védelem
Mi a véleményed ezekről a nyerési esélyekről? Mit árul el a helytelen írásmód?
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Napjainkban az internet hemzseg az „ingyenes”
ajánlatoktól. Ezen ajánlatok mögött általában
ugyanaz áll, néhány személyes adat (név, cím,
telefonszám, bankszámlaszám stb.) megszerzésének szándéka. Abban a pillanatban, amint ezt
megadjuk, egy szerződést kötöttünk, és hamarosan jelentős összegeket vonhatnak le a telefonszámlánkról.
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Biztonságos ismerkedés
Az előző leckékben megismerkedtünk az online
kommunikációs csatornákkal, a cseteléssel stb.
Nagyon jó dolog ismerkedni, de sajnos sok veszély leselkedhet ránk. Óvatosnak kell lennünk,
ha ismeretlennel beszélgetünk.
Ha ilyen kérdéseket kapunk a beszélgetőpartnerünktől, el kell gondolkodni azon, vajon miért
fontos számára, hogy a szüleink otthon vannak-e?

Információs társadalom

Hasznos tanácsok
• Kéretlen levélre soha ne válaszolj!
• Soha ne nyisd meg, ha mellékletet tartalmaz!
• Töröld az ilyen leveleket!

y?

Hasznos tanácsok
• Soha ne add meg a telefonszámod, ha valamilyen nyeremény ürügyén keresnek!

ed?

Összefoglalás
Magyarországon számos alapítvány azért
dolgozik, hogy segítsenek, ha bajba kerülünk.

Hasznos tanácsok
• Azonnal szakítsad meg a kapcsolatot, ha a beszélgetőpartneredtől ilyen kérdéseket kapsz!
• Olyan csetoldalakat használj, ahol van moderátor, akitől tudsz segítséget kérni.
• Soha ne add meg a személyes adataidat!
• Csak olyan képeket tegyél fel magadról az internetre, amelyeket bárkinek szívesen megmutatnál!
• Soha ne feledd: amit felteszel a netre, az ott is
marad!
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