НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ПАРОЛА, СХЕМА
ИЛИ ОТПЕЧАТЪК ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
НА УСТРОЙСТВОТО?

ИМА ЛИ АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА
НА УСТРОЙСТВОТО?

АКТИВИРАНА ЛИ Е ГЕОЛОКАЦИЯ
(МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ)?

Паролата, схемата (свързването на точки) или
пръстовият отпечатък дават сигурност, като
ограничават достъпа до информацията, съхранявана на мобилния телефон или таблет на детето, в случай че устройството бъде откраднато
или загубено.

Антивирусните програми защитават устройството от вируси, които могат да го повредят, да
откраднат лична информация или да я унищожат. По тази причина инсталирането, редовното поддържане и обновяване на антивирусната
програма е силно препоръчително.

Може да поставите име и телефон за връзка,
които да се появяват при активиране на устройството, или да добавите спешен номер. Така
устройството си остава заключено. В случай, че
бъде загубено, тази информация ще помогне да
ви бъде върнато.

Android - AVAST Software> отивате в Play Store>

Услугата геолокация може да се активира от
настройките на всяко устройство, стига то да е
свързано с интернет, и позволява определянето
на точното ви местонахождение. Това може да е
полезно в спешни случаи или при пътуване, но
може да е опасно поради възможността детето
ви да бъде следено с цел тормоз или злоупотреба. Ето защо препоръчваме изключването на
тази услуга и активирането й само при конкретна нужда.

Някои приложения, като например Dropbox или
iCloud, могат автоматично да синхронизират съдържанието на устройството с това на профила
в приложението. Важно е тази автоматизация
да бъде изключена, за да имате пълен контрол
над процеса на качване на изображенията или
видеата, които искате да споделите в интернет.

Android - отивате в Настройки> Геолокация
(Location services)> Изключете опцията.

iCloud - Настройки> избирате Снимки и Камера
(Photos and Camera)

iOS - отивате в Hастройки> Поверителност
(Privacy)> Геолокация (Location services)

Внимавайте: за да изключите напълно тази опция, е необходимо да изтриете всички снимки
от секцията Moят фото поток (My Photo Stream),
която е различна от Галерия (Gallery).

Android/iOS – от меню „Настройки“ в поле „Сигурност“ може да се променя начинът на заключване на устройството.
За добавяне на спешен номер или информация
за собственика – меню „Настройки“, поле „Защита“.

Асоциация Родители

iOS - Аvira Antivirus for iOS> отивате на сайта на
Авира и от него може да свалите програмата

AКТИВИРАНО ЛИ Е АВТОМАТИЧНО
КАЧВАНЕ НА СНИМКИ И ВИДЕО
В СОЦИАЛНА МРЕЖА ИЛИ
ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ?

Dropbox - влизате в профила си> отидете в „Настройки“> изберете Camera Upload.

САМОПРОВЕРКА
ЗА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ
НА УСТРОЙСТВО, ПОЛЗВАНО ОТ
ДЕТЕ (СМАРТФОН, ТАБЛЕТ)

Използвате ли парола, схема или отпечатък за заключване на устройството?
Има ли антивирусна програма на устройството?
Активирана ли е геолокация (местоположение)?
Aктивирано ли е автоматично качване на снимки
и видео от телефона в социална мрежа или пространство за съхранение?
Активирано ли е автоматично свързване към свободни WiFi мрежи?
Ползвате ли приложения и сайтове, които имат
допълнителна защита за деца (като YouTube Kids,
Lego Juniors и др.)?
Използвате ли сайтове и приложения заедно с детето за учене, игра и забвление?
Говорите ли с детето за най-често срещаните рискове в интернет и към кого може да се обърне за
подкрепа?

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА
БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

На сайта на Safenet.bg можете:
Да намерите повече информация за най-често
срещаните проблеми и техните решения
Да разговаряте с консултант
Да докладвате за съдържание или поведение,
което е неподходящо или застрашава децата
онлайн.

АКТИВИРАНО ЛИ Е АВТОМАТИЧНО
СВЪРЗВАНЕ КЪМ СВОБОДНИ WIFI
МРЕЖИ?

ПОЛЗВАТЕ ЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ И САЙТОВЕ,
КОИТО ИМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАЩИТА
ЗА ДЕЦА (КАТО YOUTUBE KIDS, LEGO
JUNIORS И ДР.)?

Важно е тази автоматизация да е изключена, за
да имате пълен контрол върху мрежите, които
детето ви ползва. Имайте предвид, че свободно достъпните публични мрежи са уязвими и не
предлагат достатъчно ниво на защита.

Сайтове като YouTube например имат възрастово ограничение за ползване от деца и често
съдържат изображения или видеo, неподходящи за малките. По тази причина много сайтове
създават алтернативни версии на платформите
си (като YouTube Kids), гарантиращи, че информацията, която достига до децата, е безопасна и
подходяща за тяхната възраст.

Много сайтове и приложения могат да бъдат използвани от родителите и децата едновременно. По този начин не само прекарвате време заедно, но и се уверявате, че семейната употреба
на мобилните устройства е безопасна, възпитавате добри навици за предпазване от рисковете
в интернет и повишавате доверието и разбирането помежду си.

В случай, че подрастващите имат профил в сайтове/приложения като Youtube, активирането
на „безопасен режим“ от менюто „настройки“ е
силно препоръчително.

Пример:

Android - отидете в Настройки> изберете Безжични мрежи (Wireless and Networks)> натиснете Настройки на безжична мрежа (WiFi Settings)
Apple - отидете в Настройки> изберете WiFi>питай преди да се свържеш с мрежа (Ask to join
networks)

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ САЙТОВЕ И
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЕДНО С ДЕТЕТО ЗА
УЧЕНЕ, ИГРА И ЗАБВЛЕНИЕ?

Игри;
Образователни сайтове и приложения;
Развлекателни сайтове и приложения
(песни, приказки, рисуване и др.);
Задълбочаване на познанията по вълнуващи
теми (хоби и др.);

ГОВОРИТЕ ЛИ С ДЕТЕТО ЗА НАЙ-ЧЕСТО
СРЕЩАНИТЕ РИСКОВЕ В ИНТЕРНЕТ И
КЪМ КОГО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ ЗА
ПОДКРЕПА?

Много е важно децата да знаят към кого могат
да се обърнат когато се сблъскат с проблем в интернет - независимо дали той се отнася до технически настройки, попадане на неподходящо
съдържание, онлайн тормоз или друго.
Центърът за безопасен интернет позволява подаване на сигнал, както и връзка с консултант
през онлайн чат, телефон или имейл.
Диалогът между родителите и детето за употребата на интернет и рисковете е много важен
и колкото по-рано започне разговорът по тази
тема, толкова по-добре е това за бъдещата сигурност на детето в интернет.

!

!

КООРДИНАТИ НА ЦЕНТЪРА
ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

SAFENET.BG
Телефон - 124 123
(само в работни дни между 10 и 16ч.);

15 стотинки, независимо от продължителността
на разговора.

Чат - safenet.bg или Skype – blobbg;
(само в работни дни между 10 и 16ч);
Имейл - helpline@online.bg

