Top Tips!
Δεκάλογος για ασφαλή κοινωνική δικτύωση
1. Πριν εγγραφούμε, διαβάζουμε τη πολιτική απορρήτου(privacy) και του όρους (terms). Αν δε ο
ιστοχώρος ενημερώνει ότι αφορά χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας από τη δική μας, δεν κάνουμε
εγγραφή.
2. Κρατάμε κρυφό τον κωδικό πρόσβασης στο προφίλ μας.
3. Περιορίζουμε την πρόσβαση στο προφίλ μας.
4. Δεν ανεβάζουμε στο προφίλ μας φωτογραφίες όπου φαίνεται καθαρά η τοποθεσία στην οποία
βρισκόμαστε.
5. Αν δεχθούμε ένα προσβλητικό ή ανεπιθύμητο μήνυμα, το καταγγέλλουμε στη διεύθυνση που μας
παρέχει ο ιστοχώρος, π.χ. μέσω του Κέντρου Βοηθείας του «Help Center».
6. Δεν ανεβάσουμε στοιχεία που θα μας έφερναν σε δύσκολη θέση.
7. Ακόμα και όταν διαγράψουμε το προφίλ σας πολλές πληροφορίες δεν αφαιρούνται και ενδέχεται
να τις βρούμε και αλλού στο Διαδίκτυο.
8. Οι εφαρμογές (παιχνίδια, κουίζ, κ.λπ.) δεν υπόκεινται πάντα στην πολιτική απορρήτου της
ιστοσελίδας και επομένως μπορούν να διαχειριστούν τα προσωπικά μας δεδομένα διαφορετικά.
9. Είμαστε επιφυλακτικοί με τους εικονικούς φίλους καθώς στους εικονικούς κόσμους είναι εύκολο να
δημιουργήσει κανείς μια «ψεύτικη ταυτότητα» και να παραπλανήσει άλλους χρήστες.
10. Από τη στιγμή που δημιουργούμε το εικονικό μας προφίλ θα πρέπει να πάμε στο μενού των
ρυθμίσεων απορρήτου για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων (συνηθέστερα θα το
βρούμε στα αγγλικά ως privacy settings) και να αλλάξουμε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Στο μενού
αυτό μπορούμε, μεταξύ άλλων, και ανάλογα με τον ιστοχώρο:


Να επιλέξουμε αν οι επισκέπτες του προφίλ σας μπορούν να δουν αν είμαστε online ή όχι.



Να καθορίσουμε ποιοι θα μπορούν να βλέπουν το εικονικό μας προφίλ και τις πληροφορίες
που αναρτούμε.



Να μπλοκάρουμε την πρόσβαση συγκεκριμένων ατόμων στο προφίλ μας.



Να ρυθμίσουμε από ποιους χρήστες μπορούμε να λαμβάνουμε προσωπικά μηνύματα και
σχόλια.



Να ρυθμίσουμε αν θα εμφανίζεται το προφίλ μας στα αποτελέσματα αναζήτησης μέσω της
ιστοσελίδας και ποιοι θα μπορούν να μας στέλνουν αιτήματα φιλίας.
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