Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztály
ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI
INFORMÁCIÓS RENDSZER
Lakossági Hírlevél
2021. február

Segítség a biztonságos internethasználathoz
Kérjük, fogadják meg a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsait!

Az internet használata a mindennapi tevékenységünk részévé vált, hiszen az általa kínált
számos lehetőség megkönnyíti, gyorsítja és színesíti életünket. Ahhoz, hogy ne váljuk
internetes megtévesztés áldozatává, a vizuális tér számos előnye mellett tisztában kell
lennünk rejtett kockázataival is. Az internetes csalások a megfelelő körültekintéssel
megelőzhetők. Az alábbiakban néhány hasznos javaslatot adunk ehhez.
TUDATOS INTERNETHASZNÁLAT:
Az internethez kapcsolódó veszélyek néhány egyszerű szabály betartásával
elkerülhetők:
-

Csak ismerős feladó által küldött e-mail mellékletét nyissa meg!

-

Soha ne adjon meg jelszót, PIN kódot e-mailben küldött kérésre!

-

Az adott honlap elérése céljából mindig gépelje be az URL címet, ne a kapott
linkre kattintva lépjen be a keresett oldalra!

-

Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező - https előtaggal
ellátott – oldalon adjon meg!

ONLINE VÁSÁRLÁS:
Webáruházban történő vásárlás esetén mindig
legyen körültekintő!
Hasznos tanácsok az online vásárláshoz:
- Olyan oldalt válasszon, ahol többféle fizetési
lehetőség van.
- Ha lehet, utánvéttel fizessen.
- Online vásárlás esetén soha ne fizessen bankkártyával a kereskedő oldalán! Ilyen
esetben a bankkártyás fizetésnél legyen körültekintő, győződjön meg arról, hogy
valóban hivatalos bank oldalán történik a tranzakció!
- Amennyiben lehetősége van rá online történő bankkártyás fizetésnél, használjon
külön bankkártyát vagy PayPalt.
- Nézze meg, milyen értékelést kapott a webshop.
- A közösségi oldalon látott ajánlatot ellenőrizze egyszerű internetes kereséssel is!
Gyanús lehet, ha a kereső nem hozza be az első találatok között.
ADATOK FOKOZOTT VÉDELME:
Rendkívül fontos a saját, személyes adatok védelme. Ha ezek jogosulatlan személyek
birtokába kerülnek, akár vissza is élhetnek velük, ezáltal Önnek kárt okozva.
-

Ne adja meg senkinek felhasználói nevét és
jelszavát!

-

Közöségi oldalon ne legyen nyilvános a profilja,
a személyes adatait, a megosztott tartalmakat
csak az ismerősei láthassák!

-

Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozza,
hogy ki mit láthat!

-

Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi
profiljával
történő
bejelentkezés
során
ellenőrizze, hogy az oldal vagy alkalmazás
milyen személyes adatához fér hozzá.
(születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre stb.)!
Szükség esetén módosíthatja az elérhető
információk körét.

-

Más által is használt számítógépen – ha befejezte az internetezést – minden
esetben jelentkezzen ki a közösségi oldalról, levelezéséből! A böngésző bezárása
nem elegendő.

-

Javasoljuk, hogy az önnek fontos dokumentumokról rendszeresen készítsen
biztonsági másolatot.
A BIZTONSÁGOS INTERNET HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELE
AZ ADATAINK FOKOZOTT VÉDELME

Adataival való visszaélés esetén tegyen feljelentést a rendőrségen.

