JŪSŲ VAIKAI SKAITMENINIAME PASAULYJE
PATARIMAI TĖVAMS
PRIVATUMAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Socialiniai tinklalapiai leidžia žmonėms iš viso pasaulio dalintis informacija. Tačiau kaip galite padėti savo vaikams išlikti
saugiems, kai jie bendrauja internete? Gali pasirodyti, kad apsaugoti asmeninę informaciją socialiniuose tinkluose yra
ganėtinai sunku, tačiau iš tiesų vos keletas paprastų pelės spustelėjimų leis užtikrinti jūsų asmeninės informacijos saugumą.
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VIEŠA AR PRIVATU

Kalbant apie asmeninę informaciją socialiniuose tinkluose
reikia omenyje turėti du pagrindinius nustatymus:
Vieša: visą informaciją gali matyti visi.
Uždara ar privatu: niekas negali matyti informacijos,
nebent jūs to norėtumėte.
Pirmas žingsnis norint apsaugoti vaiko privatumą yra
padrąsinti jį padaryti savo profilį „uždarą“ ar „privatų“. Labai
paprasta!
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BLOKAVIMAS

Jūsų vaikas turi nuspręsti, kam suteiks prieigą prie savo
profilio. Paskatinkite vaiką į draugų sąrašą priimti tik tuos
žmones, kuriuos jis iš tiesų pažįsta. Jei vaikas susiduria
su nepageidaujamu asmeniu, jis visuomet gali tą žmogų
užblokuoti ir nesuteikti jam prieigos prie savo asmeninės
informacijos.
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ŽYMĖJIMO KONTROLIAVIMAS

Privatumo apsaugojimas neapsiriboja vien tik informacijos,
kurią į socialinius tinklus įkelia jūsų vaikas, apsaugojimu. Kiti
žmonės taip pat gali publikuoti nuotraukas ar vaizdo filmukų
nuorodas ir prie šios medžiagos pažymėti jūsų vaiko vardą be
jo sutikimo. Tai labiau žinoma kaip žymėjimas (angl. Tagging).
Dauguma socialinių tinklalapių leidžia vartotojams atsisakyti
žymėjimo arba kontroliuoti jį pasirinkus parinktį, dėl kurios
prie kiekvieno pažymėjimo prie tam tikros medžiagos bus
paprašoma vartotojo sutikimo. Paskatinkite savo vaiką tai
padaryti, kad jis galėtų pats kontroliuoti savo internetinę
reputaciją.
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JAUTRIOS INFORMACIJOS ATSKYRIMAS

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas: paprašykite savo
vaiko nepublikuoti informacijos, kuri yra jautri. Norėdami
sužinoti daugiau informacijos, atsisiųskite „Asmeninės
informacijos“ patarimus.

REIKIA DAUGIAU INFORMACIJOS?

						

NUSTATYMŲ PATIKRINIMAS

Tikrame pasaulyje informacijos kiekis, kuriuo norime
pasidalinti, priklauso nuo to, su kuo tuo metu bendraujame.
Tokiu požiūriu remiantis turėtų būti kuriami ir jūsų vaiko
profiliai socialiniuose tinkluose. Dauguma socialinių
tinklalapių suteikia vartotojams galimybę nuspręsti,
kokiu informacijos kiekiu jie nori dalintis su tam tikromis
žmonių grupėmis ar bendruomenėmis. Dauguma socialinių
tinklalapių suteikia galimybę vartotojui pasitikrini, kaip jis
atrodo kitų vartotojų akimis, t. y. peržiūrėti „privatumo
nustatymus“. Tokiu būdu galima lengvai pastebėti, ar
kiti žmonės gali matyti tam tikrą informaciją, kuria su jais
nenorėtumėte dalintis.

Socialinio tinklalapio Facebook privatumo politika:
www.facebook.com/about/privacy/
Socialinio tinklalapio Facebook
klausimais centras:
www.facebook.com/help/privacy

pagalbos

privatumo

Daugiau sužinokite apie Saugesnio interneto tinklą:
www.saferinternet.org

