Sareko 10 portaera egokiak
ERRESPETUA

IDENTITATEA

SEGURTASUNA

ERANTZUKIZUNA

Guztiak gara pertsona duinak,
besteei errespetua diet eta
errespetatzen naute.
Iraina, kalumnia eta izen ona
zikintzea delituak dira.
Ez laidotu, ez ekintzaz, ezta hitzez ere.

Nire identitatea eta isilpeko
informazioaren erabilera
babesten ditut.
Ez dut inoren lekua hartzen, ez
dut beste inoren pribatutasuna
edo fidagarritasuna urratzen.
Zintzotasunez identifikatzen
naiz.
Ez dut ematen informazio
pertsonalik (benetako izena,
helbidea, telefono-zenbakia,
ikastetxea …).

Bisitatzen ditudan guneak
aukeratu egiten ditut.
Harremanetan jartzeko
pertsonak aukeratu egiten
ditut.
Kontuz ibiltzen naiz izaten
ditudan harremanetan.
Ez dut adosten hitzordurik ezezagunekin Internet bidez, ezta
ziberlagun batekin ere leku
pribatu batean.

Taldean adostu duguna, Internet
erabiltzeko arauak, betetzen ditut.
Informazioa ematen dut, nire
intimitatea edo besteena ukitu
gabe.
Ezagutzen ditudan pertsonen
informazioa errespetatzen dut eta
ez dut argitaratzen.
Informazioa, beti, tartean diren
pertsonen baimenarekin erabiltzen
dut.

ASKATASUNA
Parte-hartzea edo ez neuk
erabakitzen dut, eta besteen
erabakia ere onartzen dut.

GARAPEN LIBREA
Nire ideiak eta besteen pentsamenduak
errespetatzen ditut.
Nire pentsamenduak eta zaletasunak
errespetuz eta arduraz adierazten ditut.
Besteen iritziak, ideiak eta
pentsamenduak errespetatzen ditut.

ADINGABEAK
BABESTEN DITUT
Eredu ona naiz lagunentzat.
Lagunak erabileran gidatzen ditut
eta bide-laguntza ematen diet.
Arauak eta bisitatzeko guneak
zehazten ditut.

NIRE BIZI KALITATEA HOBETZEN
Giro zintzoa eta baketsua sortzen ahalegintzen naiz.
Nire garapen intelektuala bultzatzen dut.
Nire taldeari laguntzen diot eta guztiak hazten edo garatzen gara.
IKTei eskaintzen diedan denbora autoerregulatu egiten dut.
Interneten zerbaitek gaizki sentiarazten badit, hezitzaileei jakinaraziko diet.

gipuzkoangazte@gipuzkoa.eus

LEGEZKOA
Egile-eskubideak
errespetatzen ditut.
Ez dut erabiltzen, ez
kopiatzen, ezta merkaturatzen
ere, egile-eskubideek
babestutako produkturik.
Besteen produkzio intelektuala
aitortzen dut.
Baimendutako teknologia
(programak) erabiltzen ditut,
piratarik ez.

LEGEZ KONTRAKO EKINTZAK
IKTak ez ditut erabiltzen legez
kontrako ekintzetarako.
Gune seguruak eta konstruktiboak
babesten, sustatzen eta erabiltzen
ditut.
Ez dut onartzen, ez sustatzen, ezta
zabaltzen ere, legez kontrako
ekintzak egiten dituen gunerik.
Ez dut behera kargatuko musika
edo artxiborik legez kanpoko
metodoak erabilita, bestela
legeren bat edo egile-eskubideak
urra ditzaket.

