ZAŁĄCZNIK nr 2

KODEKS INTERNAUTY
 Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu i wyrazi na to
zgodę.
 Pamiętaj, że Internet jest anonimowy:
* nie rozmawiaj przy użyciu komunikatorów internetowych, czatów na portalach
społecznościowych z osobami, których nie znasz lub nie masz pewności co do ich
rzeczywistej tożsamości (np. wieku).
 W konwersacjach z osobami nieznajomymi nie zdradzaj nigdy swoich danych
osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty
elektronicznej e-mail).
 Nie zdradzaj informacji dot. swojego wieku, do jakiej szkoły chodzisz, co lubisz robić,
a także chroń dane swoich rodziców (nie podawaj informacji: gdzie i do której
pracują, imion, nazwisk itp.).
4. Tworząc adres e-mail lub kontach na forach internetowych utwórz sobie fajny
nick (pseudonim internetowy). Nie podawaj w nim wszystkich identyfikujących
ciebie danych: swojego imienia, nazwiska, wieku ani nie używaj żadnych
wulgarnych słów.
* Tego typu konta należy zawsze tworzyć w obecności i za zgodą rodziców lub
opiekunów.
5. Dbaj o swoje hasło dostępu do poczty e-mail i wszystkich swoich profili
internetowych. Zawsze twórz je takie, które będą trudne do odgadnięcia dla osób
z zewnątrz. Ustrzeżesz się dzięki temu podszywania się pod ciebie przez osoby
inne niż ty i twoi rodzice i opiekunowie.
* Wszystkie hasła dostępu powinny zawsze być w posiadaniu rodziców lub opiekunów.
6. Gdy ktoś cię przestraszy, zaniepokoi lub notorycznie zaczepia, wyłącz komputer i
niezwłocznie poinformuj o tym fakcie osobę dorosłą.
7. Unikaj stron internetowych nawołujących do nienawiści lub innych zachowań
niezgodnych z Kodeksem Dobrego Zachowania. Jeżeli strona taka zaczyna się
częściej wyświetlać przy uruchamianiu przeglądarki internetowej, natychmiast
poinformuj o tym osoby dorosłe.
8. Nie dokuczaj innym użytkownikom Internetu. Zawsze traktuj wszystkich tak,
jakbyś sam chciał być traktowany.

* Nie używaj wulgarnych słów i pamiętaj, że nękanie innych przez Internet jest
przestępstwem ściganym przez policję.
9. Chroń swój komputer legalnym i dobrym oprogramowaniem antywirusowym.
Unikniesz dzięki temu włamań na swój komputer osób trzecich oraz groźnych
komputerowych wirusów.
10. Pamiętaj, że długie korzystanie z Internetu i komputera jest niezdrowe. Nie
zapominaj o zabawach z kolegami na świeżym powietrzu, sporcie i wszelkich
innych aktywnościach niezwiązanych z komputerem i Internetem.

