DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
OSOBNÍ ÚDAJE
Veškeré informace, které zveřejníme online, tam zůstanou navždy a každý je uvidí – je téměř nemožné je odstranit!
Proto je důležité si důkladně rozmyslet, co o sobě vy a vaše děti na webu prozradíte. Musíte děti poučit, které
informace mají zůstat soukromé a pomoci jim porozumět tomu, v jakých situacích mají osobní údaje sdílet, a kdy
naopak nemají nic prozrazovat.
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ODHALENÍ IDENTITY

Jméno, rodné číslo, adresa a telefon dítěte jsou pro
online predátory a zločince velice cenné údaje. Poraďte
dětem, aby údaje, jako je telefonní číslo a adresa,
dávaly pouze důvěryhodným přátelům. To je do určité
míry ochrání, aby se nestaly obětí online predátorů a
kyberšikany.
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UDÁVÁNÍ
INFORMACÍ O MÍSTĚ POBYTU

Ve vhodném věku si se svými dětmi promluvte o tom,
aby neudávaly informace týkající se místa pobytu.
Toto opatření se netýká pouze utajení adresy, ale také
dalších podrobností jako například, kam chodí do školy
nebo sportovat. Dále je důležité děti upozornit na to,
aby s nikým nemluvily o plánovaných cestách a o tom,
kdy váš domov zůstane bez dozoru. Takové informace
jsou pro zloděje skutečným dárkem!

ZALOŽENÉ
3 SLUŽBY
NA URČENÍ POLOHY UŽIVATELE
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HESLA

Varujte děti, že pokud budou sdílet hesla, mohou
neznámí lidé získat přístup k jejich účtu. I v případě
dobrých přátel je nejlepší se tomu vyhnout.
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ZPRÁVY, FOTOGRAFIE
A VIDEA SE SEXUÁLNÍM OBSAHEM
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NEPŘÍJEMNÉ FOTOGRAFIE ČI VIDEA A
ZRAŇUJÍCÍ NEBO URÁŽLIVÉ KOMENTÁŘE

Všichni víme, že děti rychle rostou a s tím souvisí
prozkoumávání vlastní sexuality, mnohdy dříve, než
jsme na to my dospělí připraveni. Důrazně dětem
zakažte vytvářet a sdílet sexuálně explicitní fotografie,
videa a zprávy znázorňující je samotné (nebo někoho
dalšího), protože takový obsah se může snadno rozšířit
na internet a kdokoli jej může vidět. Kromě toho, že
riskují svou pověst a přátelství, mohou vytvářením,
přeposíláním a ukládáním takových zpráv a obrázků
dokonce porušovat zákon.

Služby založené na určení polohy uživatele používají
informace o geografické poloze mobilního zařízení, aby
vám na základě těchto údajů nabídly informace a zábavu
související s vaší polohou. Je důležité zkontrolovat
všechny aktivní aplikace v mobilních telefonech vašich
dětí a zvážit, zda není vhodné je deaktivovat.

Přesvědčte děti, aby se zamyslely před tím, než něco
napíší nebo zveřejní online. Online chování lidí,
včetně věcí, které napíší či zveřejní, předurčuje jejich
online pověst. Pamatujte, že co zveřejní nyní, zůstane
na internetu navždy. Chcete-li zabránit budoucímu
zklamání (univerzita, vysoká škola a zaměstnání), je
nejlepší si uchovat kladnou pověst.
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POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?

						
FINANČNÍ ÚDAJE

Informujte své děti, že nikdy nesmí online zveřejňovat
jakékoli finanční údaje, jako je například číslo
bankovního účtu.

Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

