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6. LEKCE

smažte nebo používejte 
anonymní okna.

Dívka:
Napadají vás nějaké další 
bezpečnostní tipy? Neváhejte se 
s námi o ně podělit, ale hlavně…

Dívka a chlapec:
Vždy je dodržujte!

čísel nebo adresy či vašich 
soukromých fotografií.

Dívka:
Buďte opatrní také při používání 
webkamery i posílání a sdílení 
vašich souborů a dokumentů.

Chlapec:
Totéž platí i pro jejich stahování 
– nestahujte žádné podezřelé 
přílohy e-mailů z neznámých 
adres ani nejrůznější soubory 
z nedůvěryhodných webů.

Dívka:
Na sociálních sítích pak nikdy 
nezveřejňujte všechno a nepište 
tam ani to, že jste zrovna 
na dovolené, ať se z vašeho 
domova nestane cíl zlodějů.

Chlapec:
A i když tam můžete poznat 
spoustu lidí, nezapomeňte, 
že za počítačem může sedět 
někdo úplně jiný a může se 
jednat o falešný profil. To mějte 
na paměti i pokud se rozhodnete 
domluvit si s někým přes internet 
osobní schůzku. V takovém 
případě o tom řekněte někomu 
blízkému z rodiny nebo přátel.

Dívka:
A když chcete na internetu 
nakupovat, vždy si vybírejte jen 
spolehlivé obchody s dobrým 
hodnocením a zabezpečeným 
způsobem platby, aby vás nikdo 
neokradl a nezneužil vaše 
platební údaje.

Chlapec:
Na veřejných nebo sdílených 
počítačích si nikdy žádná 
hesla nebo přihlašovací údaje 
neukládejte, platbám se raději 
vyhýbejte a historii prohlížení 

Dívka:
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu 
našeho videoblogu!

Dívka a chlapec:
Ahoj! 

Dívka:
Dnes budeme pokračovat 
v tématu bezpečí. Už ne 
na cestách, ale na internetu.

Chlapec:
V digitálním světě se pohybujeme 
stále častěji, a proto je třeba 
být opatrní a dodržovat určitá 
pravidla.

Dívka:
Asi nejzákladnější pravidlo je 
dávat si pozor na to, jaké webové 
stránky navštěvujeme, tedy 
neklikat na žádné podezřelé 
odkazy a nechodit na nebezpečné 
portály. Samozřejmě i tak mějte 
v počítači nebo mobilu vždy 
aktivní antivirový program.

Chlapec:
To platí dvojnásob, pokud 
využíváte internetové 
bankovnictví – do něj se vždycky 
přihlašujte jen prostřednictvím 
zabezpečených domén. Zároveň 
si dávejte pozor, jak a kam 
zadáváme své osobní údaje, ať už 
se jedná o čísla platebních karet, 
hesla a podobně.

Dívka:
Abychom nezapomněli – hesla 
si nastavujte taková, aby nebylo 
snadné je uhodnout, a nikdy si 
je nepište na papír nebo jinam 
do počítače.

Chlapec:
Citlivé údaje ale nejsou jen hesla 
nebo čísla platebních karet. 
Dávejte si pozor a rozmyslete 
si i zveřejňování telefonních 
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