JAK BEZPEČNĚ NAKUPOVAT NA INTERNETU
Internetové nakupování je velkým trendem a v posledních letech zaznamenává pravidelný
dvacetiprocentní růst. Má své nesporné výhody, ale také rizika, jejichž vyvarováním si můžete
ušetřit nejedno překvapení při rozbalování vytouženého balíku anebo kontrole svého účtu.

1. Zkontrolujte své zařízení
Udržujte své zařízení aktuální. Pravidelně
aktualizujte operační systém, aplikace
a antivirový program. Používejte pouze
legální verze softwaru a nestahujte obsah
(videa, hudbu, hry) z neznámých zdrojů.
Ignorujte vyskakovací okna s různými
nabídkami a oznámeními o výhrách.

2. Nakupujte u ověřených
obchodů
Podobně jako v reálném světě už i na
internetu se postupem času vybudovaly
ověřené značky. A právě u nich je dobré
nakupovat, i když můžete najít obchody
i s nižší cenou. Používejte porovnávače,
např. Heureka.cz a čtěte uživatelské recenze.
Je faktem, že si je některé hlavně čerstvě
vzniklé obchody mohou psát samy, ale
u zavedených obchodů se už časem
vybudovala poměrně bohatá zásoba
hodnocení uživatelů.
Pokud by obchod nabízel zboží za výrazně
nižší cenu, než konkurence, je to velmi
podezřelé.

3. Dbejte na
zabezpečenou
komunikaci (https)
Pokud nakupujete na internetových
obchodech, dbejte na to, aby veškerá
komunikace byla šifrovaná. Poznáte
to podle odkazu v adresním řádku
prohlížeče, který začíná písmeny
https://.

4. Pozor na veřejných
Wi-Fi sítích
Není dobré nakupovat při připojení na
veřejných Wi-Fi, např. v hotelu,
nákupním centru nebo čerpací stanici.
Nakupujte tam, kde jste si jisti
bezpečností připojení, např. doma.
Nezapomínejte, že při nakupování
zadáváte své osobní údaje a často
i čísla platebních karet.

5. Promyslete si metodu
platby za zboží
Stále platí, že nejbezpečnější metodou
placení za zboží je platba při jeho
převzetí. Dobírka je sice jednou
z nejdražších platebních metod, ale
alespoň máte jistotu, že za své peníze
zboží obdržíte. I když jsou známy
případy, kdy po rozbalení balíku
zákazníka čekalo překvapení jiného
nehodnotného obsahu namísto
objednaného zboží.
Dobrým kompromisem je převzetí
a platba za zboží na výdejním místě,
jejichž síť už je poměrně bohatá a jistě
najdete nějaké v blízkosti svého
bydliště.

https://praha.saferinternet.cz

