
Martwisz się o bezpieczeństwo 
swojego dziecka w sieci?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Utworzymy oddzielną, bezpieczną przestrzeń dla Twojego dziecka

Dzięki temu będziesz miał kontrolę nad tym co Twoje dziecko robi na komputerze lub tablecie oraz w jakich 
godzinach z niego korzysta.

A jak to zrobimy?

Wspólnie z Tobą:
Określimy czas, jaki Twoje dziecko może spędzić przed komputerem lub w jakich godzinach czy dniach może 
z niego korzystać
Zablokujemy dostęp do wybranych przez Ciebie stron internetowych Ustalimy, z których gier i aplikacji może 
korzystać Twoje dziecko
Pokażemy Ci, jak w przyszłości sprawdzić aktywność Twojego dziecka w sieci (m.in. jakie strony internetowe 
odwiedzało i ile czasu spędzało przy komputerze)

Gdyby jednak, doszło do jednej z poniższych sytuacji, także możesz liczyć na naszą pomoc:

1. Utrata konta na portalu społecznościowym
Udzielimy informacji na temat dokumentów niezbędnych do odzyskania profilu Inżynier iMe podpowie 
jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości

2. Włamanie na skrzynkę mailową dziecka
Udzielimy informacji jak odzyskać dostęp do skrzynki
Za Twoją zgodą zdalnie pokażemy jak zabezpieczyć komputer aby uniknąć podobnych sytuacji w 
przyszłości

3. Kradzież lub zgubienie telefonu
Powiemy Ci jak możesz zablokować telefon oraz kartę SIM
Sprawdzimy możliwość zdalnego wykasowania danych oraz umieszczenia w telefonie ostrzeżenia o tym, 
że telefon został skradziony

4. Otrzymanie podejrzanego maila lub otwarcie nieznanego załącznika
Sprawdzimy zdalnie, w bezpiecznym środowisku czy mail lub załącznik zawierał złośliwe oprogramowanie
Podpowiemy jak wygląda phishing mailowy
Pokażemy jak zabezpieczyć program do obsługi poczty aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

5. NOWOŚĆ W ZAKRESIE! Stalking czyli forma przemocy emocjonalnej polegająca na uporczywym nękaniu w 
mediach społecznościowych i przez pocztę elektroniczną oraz wiadomości tekstowe (SMS/MM):

Pomożemy w instalacji programu nagrywającego,
Pomożemy w przygotowaniu pism o zabezpieczenie numeru IP oraz innych danych internetowych w celu 
ustalenia sprawcy,
Doradzimy przy organizacji usług prywatnego detektywa, który będzie prowadził obserwację i inne 
czynności przewidziane prawem (bez pokrycia kosztów usług)
Udzielimy wskazówek dotyczących możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia 
przestępstwa
Zorganizujemy pomoc psychologiczną dla ofiary stalkingu.

   


