CONSELLS PER
NAVEGAR PER LA
XARXA...
COMPRES ONLINE, CORREU ELECTRÒNIC,

NAVEGACIÓ PER INTERNET, XARXES SOCIALS

SI COMPREU PER INTERNET ...

Investigueu l'empresa on voleu comprar
Transacció segura : https o cadenat tancat (mireu la barra de navegació)
Quan pagueu amb la targeta NO faciliteu el número PIN
Reviseu que els imports de la compra siguin els mateixos que es van
afegint al cistell de la compra
Comproveu els diferents imports que s'afegiran al preu final de producte
(despeses de gestió, transport, assegurances, etc..)
Conserveu la factura per a possibles reclamacions

SI FEU SERVIR EL VOSTRE CORREU ELECTRÒNIC
(G-MAIL, HOTMAIL...)
A la barra de navegador ha d'aparèixer un cadenat o https:
Bancs i caixes MAI us demanaran per correu electrònic contrasenyes,
pins , números de targeta... (davant el dubte truqueu al vostre banc)
No envieu fotos amb la informació de les targetes de crèdit
Si un correu electrònic no us dona confiança, NO l'obriu encara que
conegueu el destinatari

NAVEGACIÓ PER INTERNET

Feu cerques amb navegadors (google chrome, microsoft
internet explorer, mozilla firefox, apple safari,,,)
Quan feu cerques de pàgines webs , utilitzeu els
navegadors per assegurar-vos que trobeu la web oficial
Si és una pàgina segura, us apareixerà un cadenat o https:

XARXES SOCIALS

Eviteu escriure en majúscules i tingueu cura de l'ortografia (Netiqueta)
No faciliteu dades personals (adreces, telèfons...) . Si ho creieu oportú , per missatge privat
Respecteu les opinions dels altres en els comentaris (Netiqueta)
Pel bé de tots i totes, no divulgueu informació que no estigueu segurs/es que sigui verídica

MISSATGERIA INSTANTÀNIA
(WHATSAPP, TELEGRAM...)

Eviteu enviar fotografies o informació de targetes de crèdit encara que
sigui a un familiar
Respecteu totes les opinions i eviteu entrar en discussions (Netiqueta)
És molt recomanable que no feu difusió d'informació que no estigueu
segurs/segures que sigui totalment certa

RECORDEU QUE...

Estem a la vostra disposició a través de :
www.barberapromocio.cat
o trucant al tel. 93 719 28 37 o enviant un c/e orientacio@barberapromocio.cat

ACTIVA'T AMB LES PROPOSTES DE L'ECEP

