БЕЗПЕКА СПІЛКУВАННЯ В
ІНТЕРНЕТІ
Багато користувачів знаходять
друзів у соцмережах, але треба
пам’ятати, що при спілкуванні не
варто ігнорувати правила безпеки в
інтернеті. Чим більше коло, тим вище ризик
отримати неприємності від малознайомих людей. Правила дуже прості:
Не викладати скани документів і дані
банківських карт, інакше ризикуєте стати позичальником великої суми або втратити свої
кровні.
Не вказувати адресу і місце роботи.
Не погоджуватися на зустрічі в реалі, якщо
новий знайомий пропонує сумнівне або малолюдне місце.
На форумах спілкуватися шанобливо.
БЕЗПЕЧНІСТЬ ПОКУПОК В ІНТЕРНЕТІ
Покупки в інтернет-магазинах дуже зручні,
але підвищується ризик втратити гроші на
махінаціях аферистів. Фахівці розробили для
покупок такі заходи безпеки в інтернеті:
Придбавати товари у великих маркетах.
Перевіряти, чи відповідає інформація на
сайті онлайн-магазину дійсності, має бути вказана адреса та телефон для контактів.
Уточнювати, як давно на ринку інтернетпослуг працює торгова точка через дату
реєстрації домену. Якщо магазин відкрився
нещодавно, краще не ризикувати, сайтиодноденки часто використовують шахраї.
Використовувати захищене з’єднання.
Заздалегідь ознайомитися з відгуками про
інтернет-магазині товар або на форумах.
БЕЗПЕКА ПЛАТЕЖІВ В ІНТЕРНЕТІ
В наш час більшість фінансових операцій
проводиться через інтернет, кабінети онлайн
зручні, але теж вимагають враховувати заходи
безпеки в мережі інтернет:

ніколи не повідомляти дані карти;
завести другу карту для виплат, якщо роботодавці виявляться шахраями, то втрати будуть
мінімальними.
ігнорувати запити банків щодо перевірки пароля, вони їх не розсилають.
Людям, які ведуть торгівлю через інтернет,
варто звернути увагу на такі аспекти:
Розраховуватися за покупки краще дебетовою карткою, а не кредитної.
Встановити на основній картці ліміт доступних грошей або поповнювати рахунок перед покупками.
Подбати про СМС-інформуванні, це допоможе вчасно заблокувати доступ до карті.
Користуватися перевіреними сервісами.
Відмовлятися від автоплатежей, вони можуть
«посадити» на обтяжливі виплати.
Безпека інтернет банкінгу допоможе забезпечити:
SSL-шифрування даних, що передаються від
комп’ютера користувача в систему банку і назад;
отримані в банках одноразові паролі;
разові СМС-паролі;
електронний цифровий підпис;
зовнішній електронний ключ.

Ладижинський навчальновиховний комплекс №1

БЕЗПЕЧНИЙ
INTERNET

Інформаційний буклет
для здобувачів освіти

