Скъпи деца и ученици,
Всички обичаме да сърфираме в Интернет и да споделяме нещата,
които ни вълнуват и забавляват в ежедневието. Знаем колко
интересно е във виртуалното пространство, което обаче, наред с
многото ползи, крие и редица опасности.

Замисляли ли сте се до кого достига информацията, която
споделяте за себе си. Вижте този клип на Комисията за защита на
личните данни! Ще научите полезни съвети за това как сами да се
предпазвате в мрежата.

КАНИМ ВИ ДА УЧАСТВАТЕ И В НАШИЯ КОНКУРС С ТЕМА “КАКВО ДРУГИТЕ ЗНАЯТ ЗА МЕН“.

Напишете есе, стихотворение, разказ, нарисувайте рисунка, напишете песен – както и да решите да участвате
в конкурса, не забравяйте да мислите за това колко е важна личната информация и на кого я предоствяте.
Пазете я само за себе си и за най-близките хора, с които общувате. Не позволявайте да навлизат в личното ви пространство нежелани хора. Всички
ние, независимо от нашата възраст, трябва да пазим не само вещите си, но и информацията, която се отнася до нас. Тя е също толкова лична,
колкото нещата, които притежаваме. Нашето име, адрес, ЕГН, хоби и интереси, информацията за нашите родители – всичко това са лични данни
и принадлежат само на нас. Предоставяйки я на непознати, излагаме на опасност себе си и близките си хора. Да бъдем внимателни на кого каква
информация предоставяме и защо, особено, когато сърфираме в интернет и общуваме с непознати.

Пазете личното си пространство и информация!
Информация за конкурса:
Широките възможности, които бързото развитие на информационните технологии предлага, позволяват сериозно, а често и агресивно навлизане
в личното пространство на децата. Групата на подрастващите е най-уязвимата група в съвременното общество по отношение на злоупотребите
с лична неприкосновеност, особено при общуването в интернет. Практиката на Комисията за защита на личните данни показва, че в контакта с
добронамерено наивните и неопитни деца често се извършват злоумишлени действия, които не рядко се случва да граничат и с престъпления.
Водена от разбирането за необходимост от популяризиране сред децата в ученическа възраст на основните правила за безопасна комуникация в
социалната среда и особено чрез информационните и интернет технологии, Комисията за защита на личните данни разпространява информационен
клип и обявява конкурс за детско и ученическо творчество. Конкурсът е на тема: „Какво другите знаят за мен“. Всяко дете на възраст от 7 до 18 г.
може да участва в конкурса със свое творчество (рисунка, есе, стихотворение, разказ, песен).
Целта на конкурса е да запознае децата от най-ранна възраст със значимостта на защитата на личните им данни, като се обърне внимание
върху основните рискове и заплахи за личната неприкосновеност на децата в интернет. Желаещите да участват в конкурса деца и ученици
могат да изпращат своите творби на адрес София 1421, ул. “Свети Седмочисленици” 9, офис 12, Ивент Дизайн, e-mail: info@eventdesignbg.com.
Краен срок за участие в конкурса с лично творчество – 30.04.2017 г.
За победителите на първите места във всяка от категориите (рисунка, есе, стихотворение, разказ, песен) са предвидени
награди: два таблета – 8“ 4G LTE Tablet ALCATEL ONETOUCH и три смартфона Microsoft Lumia 650.

