SPLETNO KOMUNICIRANJE
OPREMA – računalnik je kot stanovanje katerega
čistiš, varuješ in vanj ne sprejmeš vsakogar.
PROGRAMI – namesti le tiste, ki jih potrebuješ in
tiste katerim zaupaš.
ZAŠČITE – redno nameščaj zaščitne programe, to
ti vzame le malo časa in prihrani veliko gorja.
VEDENJE – na spletu se obnašaj kot na ulici:
neznancem ne kaţi ali izročaj denarja in osebnih
podatkov ter ne kupuj neverjetno ugodnih stvari

ELEKTONSKA POŠTA
Po elektronski pošti ne pošiljaj občutljivih
in zaupnih podatkov.
Nikoli ne pošiljaj veriţnih pisem.
Ne pošiljaj oglasov uporabnikom, ki se s tem
niso predhodno strinjali.
Ne predstavljaj se v imenu konkretne druge
osebe z namenom zavajanja.
Ne piši vsega samo z velikimi črkami.

Vsako pismo naj ima “Zadevo”, ki odraţa
vsebino sporočila.

DRUŢABNA OMREŢJA
• Pozorno izbiraj podatke, slike in video posnetke,
ki jih boš objavil.
• Ne objavljaj svojih osebnih podatkov, kot so
datum rojstva, naslov ali finančni podatki.
• Pazljivo sklepaj nova prijateljstva, ne sprejemaj
vabil za prijateljstvo od oseb, ki jih ne poznaš.

• Spoštuj zasebnost drugih in ne objavljaj slik in
informacij svojih prijateljev brez dovoljenje.
• Obnašaj se do drugih tako, kot bi ţelel, da se
drugi obnašajo do tebe in pri tem pazi, da ne
prizadeneš drugih.

SPLET (WWW)
 Poskrbi za redno zaščito svojega računalnika.

 Uporabljaj varna gesla in istega gesla ne
uporabljaj za več spletnih storitev.
 Pomisli katerim spletnim mestom lahko zaupaš.
 Uporabniška imena in gesla ne dajaj nikomur.
 Ne odgovarjaj na vsa sporočila, zlasti kadar
vsebujejo nenavadno privlačne ponudbe.
 Na javno dostopnih računalnikih ne vnašaj
svojih uporabniških imen in gesel.
 Če naletiš na internetu na vsebino, ki se ti zdi
nezakonita to takoj prijavi na Spletno Oko.

Da bo deskanje in druţenje na spletu res
zabavno, velja upoštevati nekaj pravil:
1. Vedno uporabljaj vzdevek, ko klepetaš na internetu!
2. Ne srečuj se z neznanci s spleta!
3. Gesla so skrivnost! Pogosto jih spreminjaj.
4. Spoštuj spletno etiko oziroma bonton!
5. Nadlegovanje prek neta je nedopustno! Staršem
povej, če te kdo nadleguje prek neta!
6. Ne odpiraj pošte in priponk od neznancev!
7. Uporabljaj antivirusni program in požarni zid!
8. Na spletu ne izdajaj svojih osebnih podatkov, niti
podatkov tvojih staršev!
9. Z interneta ne prepisuj, vedno navedi vir in avtorja!
10. Z uporabo interneta ne pretiravaj!

