VARNO PRI VLOGANJU
KAKO SE ZAŠČITITI PRI OBJAVLJANJU VLOGOV NA SPLETU?

1

V POSNETKIH NE KAŽI
SVOJEGA DOMA ALI OKOLICE.
Izogibaj se snemanju vloga na
krajih, kjer se lahko prepozna del
tvojega doma ali soseske.

2

3

UPORABI IZMIŠLJENO IME.
Javnost naj si te zapomni po
drugem imenu. Lahko si izmisliš
povsem novo ime ali pa si
spremeniš le priimek.

NE RAZKRIVAJ NAČRTOV ZA
POTOVANJE.
Vlog o svojem potovanju objavi,
ko se iz njega že vrneš.

4

NE PRIKAZUJ OSEBNIH
INFORMACIJ.
V vlogih ne prikazuj informacij kot
so: e-pošta, telefonska številka,
rojstni datum, registrska številka
avtomobila ipd.
Če se taka informacija pojavi jo
lahko zamegliš.

5

PREBERI STANDARDE
SKUPNOSTI IN NASTAVITVE
ZASEBNOSTI.
Preden začneš z vloganjem preberi
pravila vedenja in kako lahko
poskrbiš za svojo varnost na
posameznih družbenih omrežjih.

NE POZABI:
Tvoje objave so javne.

Vsebine te lahko spremljajo še veliko let po objavi.
Tvoje objave bodo lahko deležne tudi negativnih
komentarjev, s katerimi se lahko spoprimeš na
različne načine.

POVZETO PO PRISPEVKU KATARINE SINJE MILOŠEVIČ
»NA KAJ BITI POZOREN, KO USTVARJAŠ SVOJ VLOG«,
OBJAVLJENEM NA WWW.PROGRAMNEON.EU.

VARNO PRI VLOGANJU
KAKO SE SPOPRIJETI Z NEGATIVNIMI KOMENTARJI?

1

BLOKIRAJ IN/ALI PRIJAVI
ŽALJIVO OSEBO.

2

ODSTRANI ŽALJIVE
KOMENTARJE.
Preden jih izbrišeš, naredi
posnetke zaslona za dokaz.

3

IZKLOPI KOMENTARJE.

4

UPRAVLJAJ S SVOJIMI
KOMENTARJI.
Pred objavo preveri možnosti
nastavitev o tem, kdo lahko
komentira tvoje objave in kakšne
vsebine se smejo oz. ne smejo
objavljati v komentarjih tvojih objav
(npr. skrivanje žaljivih komentarjev).

PRED OBJAVO VLOGA UPOŠTEVAJ TE NASVETE:
Tvoje objave naj bodo spoštljive.
Ne širi laži in izzivov, ki bi lahko na kakršen koli
način škodovali drugim.

Ne snemaj ljudi brez njihovega dovoljenja.

Preden vlog objaviš se vprašaj: »Ali bi video
pokazal babici/dedku, staršu ali bodočemu
delodajalcu?« Če je odgovor ne, potem je bolje,
da vloga ne objaviš.

POVZETO PO PRISPEVKU KATARINE SINJE MILOŠEVIČ
»NA KAJ BITI POZOREN, KO USTVARJAŠ SVOJ VLOG«,
OBJAVLJENEM NA WWW.PROGRAMNEON.EU.

