Publikujesz zdjęcia –
poznaj zagrożenia

Każdy chce czymś się pochwalić,
poczuć się docenionym
i zauważonym, pokazać innym coś
ciekawego.
Mówimy więc o tym w szkole, ale też
publikujemy zdjęcia w sieci.
Czy zawsze jest to bezpieczne?

W internecie nie zawsze jest bezpiecznie. Pamiętajmy, że nie wszystkie informacje,
które chcemy udostępnić w sieci, powinny się tam się znaleźć.
Wśród naszych znajomych online, w portalu społecznościowym czy w grze online jest
wiele osób, które mogą nam zagrażać.
Oto kilka ważnych informacji, które musisz poznać, zanim udostępnisz zdjęcie w sieci!

Zjawisko hejtu
• Hejt, czyli obrażanie, ośmieszanie czy poniżanie innych, to jedna z form
cyberprzemocy. Hejterzy sądzą, że są w sieci anonimowi, dlatego pozwalają sobie
online na takie krzywdzące zachowania.
• Każde twoje zdjęcie może być komentowane lub lajkowane przez użytkowników
internetu. Nie wszyscy zachowują się kulturalnie online. Niektórzy „hejtują” innych,
czyli dodają przykre i obraźliwe komentarze.

Wykorzystanie wizerunku – twojego i innych osób
• Swoje zdjęcia publikujesz na własną odpowiedzialność.
• Zawsze pytaj osoby, które są razem z tobą na zdjęciach, czy możesz te fotografie
umieścić w sieci.
• Każdy ma prawo do ochrony wizerunku. Ty również. Pamiętaj o tym i dbaj o swój
wizerunek. Publikuj tylko zdjęcia, które nie będą kontrowersyjne, nie wywołają
niegrzecznych komentarzy i hejtu lub nawet ataków cyberprzemocy.

Groźby i szantaż ze strony obcych osób
• Osoby zamieszczające fotografie w sieci mogą paść ofiarą cyberagresorów –
bywa, że doświadczają cyberprzemocy, agresji słownej, czy nawet gróźb
i szantażu.
• Warto wiec się zastanowić, czy zdjęcia, które umieszczasz w internecie,
nie zdenerwują twoich znajomych.
• Gdy otrzymasz groźbę lub będziesz szantażowany w internecie – zawsze poinformuj
o tym osoby dorosłe!

Wskazywanie miejsca zamieszkania
• Młodzi ludzie lubią pokazywać na zdjęciach wartościowe rzeczy, coś ciekawego
lub atrakcyjnego.
• Czasami udostępniasz w sieci zdjęcia, na których widać twój dom, jego
wyposażenie, drogie przedmioty.
• Uważaj! W sieci są osoby, które obserwują takie zdjęcia i wykorzystują je,
dopuszczając się np. kradzieży.
• Nie wskazuj nigdy swojego adresu zamieszkania, nie udostępniaj zdjęć
z widocznym adresem – jest to niebezpieczne i zagraża waszemu (rodzinnemu)
bezpieczeństwu.

Udostepnienie zdjęć przez innych
• Internet to źródło informacji, które są często pozyskiwane i udostępniane przez
innych.
• Również twoje zdjęcia mogą być przekazywane innym użytkownikom internetu
(znajomym, kolegom), ale także obcym.
• Zdjęcie pobrane i udostępniane przez obce osoby mogą być wykorzystywane
i publikowane na stronach ze szkodliwymi treściami albo posłużyć do stworzenia
obraźliwych memów.

Podszywanie się obcych osób pod znajomych
w internecie
• Profile w portalach społecznościowych zakładają różni ludzie. Często wykradają
oni konta (dane, tożsamość) innych internautów i podszywają się pod nich.
• Publikując zdjęcia, możesz nieświadomie udostępnić swój wizerunek takim osobom,
które będą chciały się z np. spotkać z tobą lub pozyskać informacje o tobie i twojej
rodzinie.

PAMIĘTAJ!
Jeśli nie jesteś pewien, czy zdjęcie
możesz umieścić w internecie, spytaj
o to rodzica lub nauczyciela.
Jeśli coś cię niepokoi, wzbudziło twój
strach lub lęk – powiedz o tym
dorosłym.
Trudno całkowicie usunąć z sieci
opublikowane zdjęcie! Nigdy nie
wiesz, gdzie i przez kogo zostało
zapisane lub udostępnione.

