Кампания
"Разноликият интернет или как да
избегнем опасностите в мрежата"
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Превантивно-информационен център по
зависимости, гр. Стара Загора
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Всичко това е в мрежата...

деца!
и,

Различните лица на интернет
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ЗАПЛАХИ В ИНТЕРНЕТ

Фишинг
Това е широко използван похват от компютърни престъпници за получаване на важна
информация.

Как да се предпазим?

Фрази и други подробности, показващи, че
получената поща е фишинг e-mail:

„Потвърдете Вашата регистрация"
„Вие спечелихте от лотарията"
„Ако не отговорите до хх часа,
Вашата регистрация ще бъде
прекратена"
Лош правопис
Неперсонализирани съобщения

Бъдете предпазливи спрямо всяко имейл
съобщение, което иска спешно лични
данни.
Винаги проверявайте дали използвате
уеб сайт със сигурна връзка, когато
изпращате данни през Вашия Интернет
браузър.
Не използвайте линковете към други
страници в имейли или чат съобщения
при съмнение за истинността на
съобщението.
Докладвайте за фишинг и други измамни
имейли.

Трафик на хора
Социалните мрежи и интернет страници нерядко се превръщат в средство за набиране на
жертви и трафик с цел сексуална и трудова експлоатация, както и с цел насилствен и
фиктивен брак.
Трафик на хора с цел сексуална
експлоатация
Трафик на хора с цел трудова
експлоатация
Трафик на бременни жени с цел
продажба на новородените им
Трафик на хора с цел продажба на
телесни органи, тъкани и яйцеклетки
Трафик на деца с цел просия,
джебчийство и други нелегални
дейности

Внимание!!!
• Не се доверявайте на хора, които не познавате.
• Не публикувайте снимките си, нито видеоматериали, тъй като
биха могли да Ви изнудват с тях.
• При пътуване в чужбина уговорете ден и час, в който да се
чувате с вашите близки по телефона.
• Никога не предоставяйте на никого своите лични документи и
при нужда сигнализирайте в посолството на България или в
Националната комисия за борба с трафик на хора. При опасност
от трафик на хора посетете: www.antitraffic.government.bg
www.a21.org
Гореща телефонна линия: 0800 20 100
При необходимост посетете: www.safenet.bg

Правила за сигурност и безопасност в интернет
Докато си в интернет:
Не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон,
училището, в което учиш, месторабота или служебен телефон на
родителите си, без тяхно разрешение.
Не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да
си обсъдил решението си със своите родители.
Не приемай среща с някого, с когото си се запознал в интернет, без
съгласието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на
публично място и по възможност да е в присъствие на твои близки или
приятели.
Не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични
или те карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си за
такива съобщения.
Не отваряй електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да
съдържа вирус или друга програма, която да увреди твоя компютър.
Не се представяй за някого, когото не си. Не скривай годините си и не
посещавай сайтове за възрастни.
Винаги внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно или те кани
да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма печалба.
Винаги внимавай, когато разговаряш в чат. Помни, че хората онлайн често
се представят за такива, каквито не са. Бъди вежлив и уважавай правата
на другите.

ЗА ВРЪЗКА С ПИЦ ПО ЗАВИСИМОСТИ:
АДРЕС: УЛ. “ЦАР ИВАН ШИШМАН“ № 96
ТЕЛ.: 042/ 23-00-24
E-MAIL: PIC.STARAZAGORA@ABV.BG
WEB: WWW.PIC-STARAZAGORA.COM
РАБОТНО ВРЕМЕ: 8:30 – 12:30 И 13:30 – 17:30

