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Nasze prace

Bezpieczne wakacje w sieci
Wszystko, co udostępniamy w internecie, buduje nasz wizerunek.
Latem, dobrze się bawimy i zapominamy o zasadach bezpiecznego
uczestnictwa w globalnej sieci.
Pamiętaj, internet nie uznaje przerwy wakacyjnej – to, co do niego
wrzucisz, zostaje tam na zawsze.
1.

Z rozwagą upubliczniaj swoje zdjęcia. Przerobione, udostępnione jako mem
pokażą Cię w ośmieszającym kontekście.
2. Zastanów się, czy wszystkie zdjęcia i filmy nadają się do publikacji. Zwróć
uwagę, czy nie przedstawiają Ciebie lub Twoich znajomych w niekorzystnym
świetle i czy nie łamią prawa.
3. Nigdy nie publikuj w sieci zdjęć dokumentów, np. legitymacji, dowodu
osobistego czy karty debetowej, którą dostałeś od rodziców. Ktoś może
wykorzystać dane, które ujawniłeś i dokonać zakupów na twój koszt.
4. Nie pokazuj w mediach społecznościowych zdjęć biletów na koncert
z widocznym kodem kreskowym – mogą one zostać wykorzystane
do stworzenia ich pirackiej kopii.
5. Ustal z przyjaciółmi zasady publikowania zdjęć – pytajcie się nawzajem
o zgodę, zanim cokolwiek wrzucicie do sieci.
6. Korzystaj z ustawień prywatności, które umożliwią Ci blokowanie zdjęć
wstawianych przez innych lub zatwierdzanie tych, na których jesteś, zanim
staną się one widoczne na Twoim profilu.
7. Nie zgadzaj się na upublicznianie zdjęć, które są dla Ciebie przykre,
przedstawiają Cię w niekorzystnym świetle lub po prostu Ci się nie podobają.
Nie wahaj się prosić autora fotografii lub filmu o usunięcie takiego materiału.
8. Bądź krytyczny wobec zdjęć, które Twoi znajomi umieszczają w sieci.
Z dużym prawdopodobieństwem opublikowali jedynie starannie wybrane,
najładniejsze ujęcia.
9. Nie daj się nabrać! Media społecznościowe oferują szereg narzędzi (np.
filtrów), dzięki którym w dowolny sposób można poprawić i ulepszyć każde
zdjęcie.
10. Internetowe profile celebrytów i influencerów nie pokazują ich
prawdziwego życia! Perfekcyjne wakacyjne zdjęcia i wystylizowane filmy są
najczęściej opłaconymi reklamami konkretnych produktów i pracują nad
nimi profesjonalne ekipy.
11. Zanim opublikujesz zdjęcia z wakacji w sieci lub prześlesz je znajomym,
oczyść je z metadanych dotyczących geolokalizacji i informacji o aparacie
cyfrowym, którym je zrobiłeś.

