
CYBERZAGROŻENIA
Zestawienie

WSPÓŁCZESNE
ZAGROŻENIA PŁYNĄCE
Z SIECI

Rodzicu,
poznaj nowinki
technologiczne, modne
wśród młodzieży, które
mogą okazać się
niebezpieczne
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SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA
I NIE TYLKOI NIE TYLKO

Tik Tok
Discord
Netflix

Patostream
Gry.pl - krwawe gry "niech leje się posoka"



Dbaj oDbaj o
bezpieczeństwo wbezpieczeństwo w
cyberprzestrzenicyberprzestrzeni

01. Zadbaj o swoje dziecko - kontroluj
treści

02. Sprawdź ustawienia prywatności -
dbaj o dane swojej rodziny

03. Uważaj na czas - kontroluj ilość
czasu spędzanego przez dziecko w sieci

04. Uświadom młodzież - rozmawiaj o
niebezpieczeństwach, ustal zasady

05. Aplikacje kontrolujące -
skorzystaj z pomocy technoligii

Bezpieczny internet dla wszystkich!



Jaki program do kontroli
rodzicielskiej wybrać?
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Kids Place

Dzięki tej aplikacji to Ty ustalasz do
jakich programów na telefonie ma
dostęp Twoja pociecha. Bez
odpowiedniego hasła nie opuści
specjalnego pulpitu i nie włączy na
przykład płatnej gry.  Blokada działa
także na strony internetowe. Aplikacja
pozwoli Ci z łatwością kontrolować
czas, który dziecko spędza na
użytkowaniu smartfona. 

Boomerang Parental
Control
Boomerang Parental Control
Program pozwala kontrolować co
dziecko czyta i ogląda w czasie, gdy
korzysta z telefonu lub tabletu. 
 Aplikacja daje wgląd w historię
korespondencji i połączeń. Zdalnie
ustawisz lub wydłużysz czas korzystania
z urządzeń. Aplikacja filtruje
nieodpowiednie treści. Jeśli się pojawią,
zostaniesz o nich powiadomiony.
Program pozwala na śledzenie
lokalizacji.

Beniamin
Aplikacja jest płatna. Z jej pomocą możesz
zdalnie sprawdzić komputer i urządzenia
mobilne. Dostaniesz powiadomienie o
próbie włączenia nieodpowiednich treści.
Monitorujesz zachowania w mediach
społecznościowych oraz kontakty
telefoniczne. Ustawisz limity czasowe i
harmonogram dostępności programów
zainstalowanych na urządzeniu.

Eset Parental Control
Podstawowe funkcje programu są
bezpłatne. Korzystając z darmowej wersji
skontrolujesz aplikacje, ustalisz
harmonogram dostępu do nich i
narzucisz limity czasowe. Na co pozwala
wersja rozszerzona Eset? Kontrola
rodzicielska poszerza się m.in o
filtrowanie stron internetowych,
lokalizację dziecka czy geofencing.

Qustodio
to płatny program, który blokuje
nieodpowiednie aplikacje czy strony
internetowe. Daje dostęp do historii
przeglądanych treści. Dzięki limitom
czasowym unikniesz sytuacji, w której
dziecko ma nieograniczony dostęp do
swoich aplikacji i internetu. Kontroli
podlegają również miejsce przebywania
dziecka. 

Surfuj bezpiecznie.
Więcej informacji na znajdziesz na stronie:
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckaw
sieci/bezpieczni-w-sieci--w-kazdym-wiekul
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