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„A közhiedelemmel ellentétben számtalan „lábnyomot” hagyunk a világhálón”

N

A neten is vannak szabályok! Sokan úgy
tekintenek a világhálóra, mint egy olyan közös
szórakozóhelyre, ahol szabadon, minden kötöttség és szabály betartása nélkül lehet mulatni.
Ez azonban nem így van! Az internet nem jogmentes tér, sőt mi több, online tevékenységünkre
legtöbbször ugyanolyan szabályok vonatkoznak,
mint az offline életünkre.

agyon sokan gondolják úgy, hogy a világháló használata egyike a
legbiztonságosabb tevékenységeknek, hiszen legtöbbször minden a
zárt ajtók mögött, a saját lakásunkban vagy irodánkban történik. Mi bajunk lehetne hát belőle? Az internet azonban számos veszélyt rejt magában, ezért az alábbi tanácsokat mindenképpen érdemes megfontolnod!
Az internet nem felejt! Bármi, amit valaha
közzéteszel a világhálón (fényképeket, videókat,
bármilyen adatot magadról vagy másról), azt többé nemigen lehet eltávolítani.
Ne légy átlátszó! A közösségi oldalak használata fontos, hasznos és szórakoztató része az
életünknek. Figyelni kell ugyanakkor arra, hogy
az összes itt közzétett adatunk és megnyilvánulásunk könnyűszerrel jut el az ismerőseinken kívül bárkihez! Rosszindulatú személyek ezekkel az
adatokkal vissza is élhetnek!

Ne szólj klaviatúrám, nem fáj fejem!
Csak olyat írj le, mondj ki az interneten még név
nélkül is, amit a „való életben” is kimondanál, leírnál. A durva, sértegető, másokat zaklató kijelentéseidért jogilag felelős vagy az online térben is!
Névtelenül sem maradsz a sötétségben!
A közhiedelemmel ellentétben számtalan „lábnyomot” hagyunk a világhálón még akkor is, ha
ott saját nevünk megadása nélkül cselekszünk.
Egy sértegető, becsületsértő kijelentés gazdája
könnyűszerrel kinyomozható!

Nem minden ismerős barát! A különféle chatszobákban, fórumokon és blogokon sok ismerősre, barátra tehetünk szert. Azonban nem mindenki az az interneten, akinek mutatja magát! Ha egy
neten megismert személlyel találkozol személyesen, mindig kellő óvatossággal járj el!
Védd magad! Ugye Te sem szeretnéd, ha az
e-mailjeidet más is olvasná, vagy egy idegen lépne be a nevedben valamelyik közösségi portálra,
vagy netes banki tranzakciókat végezne helyetted? A világhálón használt jelszavaink olyanok,
mint testünk immunrendszere: ezek védik magánéletünket, adatainkat, biztonságunkat! Ezeket
soha ne áruld el senkinek, és ne is rögzítsd őket
mások számára hozzáférhető helyen. Jelszavaid
ne legyenek könnyen kitalálhatóak, például ne legyen a neved és a születési dátumod.

Ne tégy olyat mással, amit nem szeretnél, ha veled tennének! Tiszteld minden
embertársadat az interneten is, ne zaklasd, ne
kötekedj vele, senkit se tegyél gúny tárgyává. Egy
egyszerű iskolai csúfolódás egy életre tönkretehet
valakit, azonban ha erről az internetre is felkerül
egy videó, az még nagyobb kárt okozhat.
Tiszteld mások tulajdonát az interneten is! Az internet segítségével manapság bármilyen film, zeneszám vagy szoftver könnyűszerrel megszerezhető, letölthető. Magyarországon a
jelenlegi gyakorlat alapján az internetről való letöltés általában nem jogellenes (kivétel a számítógépes szoftver) még akkor sem, ha azt olyan ember töltötte fel az internetre, akinek erre nem volt
joga. A feltöltés azonban a jogtulajdonos engedélye nélkül mindenképpen jogszerűtlen! Fontos
tudni, hogy a letöltésre leggyakrabban alkalmazott torrenttechnológia esetén nemcsak letöltők,
hanem feltöltők is vagyunk!
Ne ránts le semmit, hogy téged se rántsanak le! Biztosan te is szomorú és dühös lennél,
ha az általad megírt könyvet, leforgatott filmet az
akaratod ellenére bárki ingyenesen elolvashatná,
megnézhetné, te pedig a munkádért egy fillért
sem kapnál. Ezért mindig győződj meg róla, hogy
amit letöltesz az internetről, az jogtiszta forrásból
került-e oda. Ha fizetned kell egy adott netes tartalomért, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy
az nem jogellenesen vált letölthetővé! Keresd a
jogszerűen működő online zene- és filmboltokat!

„...mindig győződj meg róla, hogy amit
letöltesz az internetről, az jogtiszta forrásból került-e oda.”
„Tiszteld minden embertársadat az interneten is, ne zaklasd, ne kötekedj vele, senkit se tegyél gúny tárgyává.”

A jogellenes letöltés drága mulatság!
Kevesen látják át azt az összefüggést, hogy minél
több szellemi terméket töltünk le jogellenesen
és ingyen az internetről, az összességében egyre
drágábbá teszi ezeket a termékeket. A jogtulajdonos ugyanis a veszteségeiért cserébe emelni fogja a termékei árát.
Ne tölts fel semmit az internetre engedély nélkül! Amíg a letöltés jelenleg még
Magyarországon nem esik szigorú megítélés alá,
addig a feltöltés egyértelműen jogellenes, akár
büntetőjogi következményt is maga után vonhat.
Ezért csak olyan filmet, zenét tölts fel az internetre, amelyhez a jogtulajdonos hozzájárult.

„Ha egy neten megismert személlyel
találkozol személyesen, mindig kellő
óvatossággal járj el!”

„Ugye Te sem szeretnéd, ha e-mailjeidet más is olvasná… A világhálón használt jelszavaink olyanok, mint
testünk immunrendszere”

