Think safe!
10 naS&Tvetov za varno spletno surfanje
t,

so tvoja dragocenos
Tvoje ime, naslov in ostali tvoji osebni podatki
a. Bodi previden tudi pri
zato jih ne deli z vsemi uporabniki svetovnega splet
o kdaj škodijo.
objavi fotografij in informacij oz. sporočil, ki ti lahk
Internet le redko pozabi, kar ti objaviš.

Uporabljaj različna gesla za različne spletne storitve in/ali portale. Če ti
nepridipravi vdrejo v en račun, boš tako poskrbel, da ne izgubiš še ostalih.

Če pošiljatelja sporočila ne poznaš, NE odpiraj priponk in ne klikaj na
povezave. Prav tako se izogni odpiranju povezav in priponk, če pošiljatelja
poznaš, a je poslano sporočilo zanj neobičajno.

Izogibaj se odpiranju VSEH priponk izvršilnega tipa (to so tiste, ki imajo
končnice: .exe, .vbs, .js). Te so običajno skrivni vhod hackerjem v računalnik.
vdori, se
Na nameščeno programsko opremo, ki te varuje pred virusi in
i grožnjami.
ne zanašaj na slepo, saj ni garancije, da te bo obvarovala pred vsem

Ignoriraj in sproti zapiraj neželena pojavna okna (pop-up).
Bodi prepričan – nihče kar tako ne podari 10.000,00 EUR.
Pred sodelovanjem v nagradni igri vedno najprej preveri podatke in
organizatorja nagradne igre (preberi drobni tisk), saj se v mamljivih sporočilih
pogosto skrivajo prevare. Če nisi prepričan, da je nagradna igra resnična, NE vnašaj
svojih podatkov, saj bo edina »nagrada«, ki jo boš prejel, dodatni strošek.

Ne nameščaj aplikacij z neuradnih viro

v (recimo direktno na Facebooku),
le zato, da boš hitreje prišel do vsebine, ki
jo želiš videti. Programsko opremo in
aplikacije vedno naloži preko uradne stra
ni oz. uradnega vira.
lcu in preveri varnost

Pred spletnim nakupom se pozanimaj o prodaja

o pripeljejo do zlorabe kreditne
spletne strani nakupa. Lažne spletne strani te lahk
š ponaredek, ki bo zasežen
kartice, ki si jo za nakup uporabil, ali pa nehote kupi
in uničen ob carinskem pregledu.

Poskrbi, da uporabljaš najnovejšo programsko opremo,
zadnjo verzijo brskalnika in redno nameščaj posodobitve.

