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Trudne do odgadnięcia
hasło powinno zawierać
różne grupy znaków,
takie jak małe litery,
wielkie litery, cyfry i znaki
specjalne (np. @,#).

Aby zrobić zakupy
internetowe musisz wyrazić
zgodę na przetwarzanie
danych osobowych
do realizacji zamówienia,
ale niekoniecznie
do celów
marketingowych.
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Zwracając rzeczy
do sklepu internetego,
musisz pokryć
koszt przesyłki
zwracanego towaru.

Banki nie proszą
(ani mailowo,
ani telefonicznie)
swoich klientów o dane
do logowania.

Zwracając rzeczy
do sklepu internetego,
musisz pokryć
koszt przesyłki
zwracanego towaru.

Banki nie proszą
(ani mailowo,
ani telefonicznie)
swoich klientów o dane
do logowania.

Każdy produkt kupiony
w UE może być
zareklamowany w ciągu
2 lat od zakupu (prawo
do złożenia rękojmi).

Robiąc zakupy przez
Internet nabywasz
prawo do namysłu.
Od czasu otrzymania
przesyłki masz 14 dni
na zrezygnowanie
z zakupu.
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Jeśli nie wylogujesz się
z poczty email korzystając
z komputera w miejscu
publicznym, ryzykujesz,
że ktoś może podszyć się
pod Ciebie.

Kupując w Internecie,
zwróć uwagę na programy
i certyfikaty podnoszące
wiarygodność
sprzedawcy.
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Połączenie jest
bezpieczne, gdy adres
strony rozpoczyna się
od https://,
a w pasku adresu strony
wyświetlany jest
symbol kłódki.

Bezpłatna,
indywidualna
pomoc prawna:
Miejski lub Powiatowy
Rzecznik Konsumentów,
Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie
Konsumentów
Polskich.
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„Tydzień z Internetem” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana
przez organizację pozarządową Telecentre-Europe. Koordynatorem akcji
w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
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