
Én,______________________________________________________________________
(gyerek)

elmondom a szüleimnek, ha online olyat látok, ami számomra kellemetlen érzést, félelmet
vagy fenyegetettséget sugall.

Éber leszek az emberekkel kapcsolatban, és tudatosítom, hogy online nem mindenki az,
akinek mondja magát, és nem mindig őszinte az amit önmagáról vagy másokról állít.

Elfogadom, hogy a szüleim nyomon kísérik merre járok online, hiszen ezt az én
biztonságomért teszik. 

Elmondom a szüleimnek, ha valaki kéretlenül sértő vagy meztelen képet, vagy  linket küld
nekem.

Nem adok ki személyes adatokat magamról, a családról, barátaimról vagy másokról online.
Külön figyelek rá, hogy a neveket, címeket, telefonszámokat vagy az iskolát, ahová járnak
sem osztom meg másokkal.

A jelszavaimat, felhasználóneveimet nem osztom meg másokkal csak a szülőkkel vagy azzal
a felnőttel akinek felügyeletére vagyok bízva. Megértem, hogy ők csak akkor fogják ezt
használni, ha az én biztonságom miatt feltétlenül szükséges.

Az online térben is ugyanazzal a tisztelettel bánok másokkal, ahogy ezt személyesen is
tenném.Soha nem használom az internetet vagy a mobilom arra, hogy másokat interneten
zaklassak.

Mindent megteszek, hogy az összes felületen privát/biztonságos a felhasználói fiókom.

Olyan személyekkel, akikkel nem találkoztam személyesen, nem folytatok beszélgetést
online és nem adom hozzá a közösségi hálóm tagjaihoz. Soha nem megyek bele, hogy olyan
emberrel találkozzam, akit csak online ismertem meg. Szüleimnek elmondom, ha bárki ilyet
kérne tőlem.

Visszaigazolom a szüleim a közösségi média felületein, ők pedig mindig engedélyt kérnek
arra, ha bejegyzéseimhez hozzászólnának, vagy nyilvánosan engem is érintő bejegyzést
hoznának létre. Valamint először velem beszélik meg, ha valamivel nem értenek egyet a
profilommal kapcsolatban.
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Én,___________________________________________________________________
(szülő)

vállalom, hogy fizetem az internet hozzáférésed. Ezzel együtt jár, hogy felelősséget vállalok
a családunk és személyes adataink védelme iránt.

Ezen szerződéshez hozzá tartoznak a következő vállalásaim. 

Nyitott leszek a beszélgetésre, ha bármi olyat látsz online, ami számodra kellemetlen
érzést, félelmet vagy fenyegetettséget sugall, esetleg veszélyes lehet másokra nézve.
Ezért kérlek, gyere oda hozzám és meséld el, minél hamarabb.
  
Azon dolgozom, hogy közösen mindenre megtaláljuk a megoldást. Biztosítlak téged, mint
gyermekemet arról, hogy számomra soha semmi nem lehet olyan rossz, amit ne
mondhatnál el nekem.

Ha én nem tudok segíteni neked, megkeressük a megfelelő platformot  vagy hatóságot,
hogy segítsen megoldani a szituációt.

Ez a szerződés azért készült, hogy megvédjünk téged. Ez az én felelősségem szülőként,
hogy biztonságot teremtsek neked, továbbá az is, hogy pozitív tapasztalatokat szerezz az
online térben.

CSALÁDI SZERZŐDÉS 
AZ ONLINE BIZTONSÁGÉRT

Forrás: accce.gov.au, thinkuknow.gov.au, esafety.gov.au 

EZ A SZERZŐDÉS SEGÍT, HOGY KÖZÖSEN BIZTONSÁGOT ADJON, AMIKOR LÁTUNK,
MONDUNK VAGY TESZÜNK VALAMIT ONLINE.

revise.hu


