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Bezpečnost na internetu
Zapamatuj si tzv. Desatero bezpečného internetu
Pro bezpečí na internetu ti stačí dodržet jen pár důležitých, ale přitom jednoduchých
zásad:
Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé
straně.
Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní
fotku neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy
udělat.
Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom neřekl někomu jinému.
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku.
Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě
dokonce vyděsí.
Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

Rady o poskytování osobních údajů:
Pokud budeš na internetu vystupovat pod přezdívkou, nic se ti nemůže stát. Pokud
ale o sobě vyplníš osobní údaje, vystavuješ se riziku. Změnit přezdívku lze jednoduše,
telefon a adresu nikoli. Je dobré být opatrný a na internetu o sobě sdělovat jen základní
informace.
Pokud máš profil na nějaké seznamce, nezveřejňuj na něm svoje osobní
informace. Například kde bydlíš, své telefonní číslo nebo adresu.
Důkladně zvaž, zda opravdu musíš všude uvádět svoje celé jméno nebo informace
o své rodině a kamarádech.
Kamarádům veřejně na internetu a už vůbec ne úplně cizím lidem v žádném
případě nesděluj informace, kam chodíš do školy nebo za zábavou. Nikdy nikam
nepiš, že jedeš na dovolenou.

Když zveřejňuješ na internetu svoji fotografii, uvědom si, že ji může kdokoli
použít. Nikdy na internetu neposílej svoje intimní fotografie, a to ani svým
známým. Pokud se dostanou do nesprávných rukou, může tě někdo vydírat
nebo je použít tak, že ti to bude nepříjemné. Pokud se tvé intimní fotografie
objeví někde na internetu, jejich dalšímu šíření už nezabráníš a nejde to vzít zpět.
Pokud máš webovou kameru, neukazuj víc, než je nezbytně nutné. Zařízení bytu
nebo sebe v nějaké citlivé situaci nemusíš nikde ukazovat. Nezapomeň, že si tě
může někdo nahrávat.

Úkol: Otestuj své znalosti týkající se bezpečného používání internetu.
1. Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu,
a) pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje
b) pošlu mu je, ale požádám o odpovídající protislužbu (peníze, lístky do kina, kredit na mobilní
telefon)
c) nepošlu je, jde o citlivé údaje

2. Vystupovat na internetu pod přezdívkou je
a) bezpečnější
b) zbabělé
c) nezáleží na tom

3. Hesla ke své e-mailové schránce
a) můžete říct jen svým rodinným příslušníkům
b) neříkejte nikdy nikomu
c) můžete říct jen svým opravdu nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku
svoje

4. Pravdivé jsou
a) všechny informace, které najdu na internetu
b) pouze informace ze stránek končících na „.cz“
c) jen některé informace na internetu

5. Na seznamce zásadně
a) zveřejňuji míry, váhy, telefon a adresu, protože to působí důvěryhodně a přiláká více zájemců
o seznámení
b) nezveřejňuji osobní informace, jako je adresa nebo telefonní číslo

c) zveřejňuji co nejvíce fotografií

6. Pokud tě na netu kdokoli obtěžuje,
a) nech si to pro sebe a nikomu to neříkej, stal by ses terčem posměchu
b) svěř se kamarádům, rodičům nebo se obrať na Linku bezpečí
c) začni ho obtěžovat také a on toho nechá sám

7. Pokud tě na netu někdo vážně obtěžuje,
a) můžeš se obrátit na policii, ale mohl bys mít průšvih z toho, že jsi navštěvoval zakázané
stránky
b) můžeš se bez obav obrátit i na policii
c) nemůžeš se obrátit na policii, protože ta internetovou kriminalitu neřeší

8. Na stránkách www.internethotline.cz můžeš
a) oznámit odborníkům obsah, který se ti zdá nebezpečný
b) stahovat videa a klipy
c) řešit technické problémy se svým e-mailem

9. Pokud umísťuji své fotografie na internet,
a) vybírám jen ty, na nichž mi to opravdu sluší
b) ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, poslat
komukoli)
c) vybírám jen ty, na kterých není nikdo další kromě mě

10. Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby
a) tě zabírala z co největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz
b) zabírala co největší součást pokoje za tebou
c) zabírala z pozadí místnosti jen to, co je bezprostředně nutné

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5b, 6b, 7b, 8a, 9b, 10c

Zdroje: http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/desatero-bezpecneho-internetu.aspx

