BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
Tárgy: Hírlevél megküldése
Hiv. szám: Ügyintéző: Bátkai Miklós c.r.alezr.
Tel.: 06/66/523-700/23-19
E-mail: batkaim@bekes.police.hu
Valamennyi Önkormányzat
Vezetőjének
Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Mellékelten megküldöm következő hírlevelünket, mely az osztályunk által készített
„Bűnmegelőzési tanácsok a karácsonyi bevásárlás időszakára. Internetes vásárlás” című
tájékoztató anyagot tartalmazza.

Békéscsaba, 2017. december 06.

Tisztelettel:
Telekné Furák Mónika r. alezredes
osztályvezető

Melléklet: 1 lap
Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út. 1-3 postacím: 5601, Pf.: 124
telefon: (06-66) 523-707 BM szám: (33) 23-17 fax: (06-66) 523-701
e-mail: teleknefm@bekes.police.hu

Bűnmegelőzési tanácsok a
karácsonyi bevásárlás időszakára.
Internetes vásárlás
Egyre több szolgáltatást lehet igénybe venni a világhálón, ilyen
például az online vásárlás is. Az internetes áruházakban, online
kereskedelmi felületeken történő vásárlás is hordozhat magában
veszélyeket.
Tanácsok internetes vásárláshoz:


Ne vásároljon ismeretlen honlapról, illetve kéretlen elektronikus levélben (Spam) hirdetett
kereskedőtől. A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal.



Ha először vásárol az internetes áruházból, lehetőség szerint a megrendeléskor válassza az
utánvételt.



Soha ne adja meg a bankkártya adatait ismeretlen kereskedelmi
oldalakon. Bankkártyás fizetés estén olyan webáruházban
vásároljanak, amelynél a fizetés valamely ismert banki oldalon
keresztül történik.



A honlapot feltétlenül ellenőrizze le! Óvatosan kezelje azokat az oldalakat, amelyek
címében ismeretlen országra utaló kód szerepel. Óvakodjanak az olyan weboldalaktól,
amelyeknek nevében elírás, vagy hiba található, idegen nyelvvel kevert, vagy hibásan
fordított tartalom szerepel, valamint ahol nem, vagy hiányosan adják meg az üzemeltető
cég adatait.



Legyenek óvatosak a személyes adataik megadásánál is, különösen, a bankkártyájukra
vonatkozó adatok esetében (ezeket csak a fizetést bonyolító bank oldalán adják meg).



Soha ne adjanak meg vásárláskor a bankjuk online fiókjába történő belépéshez szükséges
adatokat.



Az e-mail címmel és jelszóval történő regisztrációk esetén soha ne adják meg az internetes
e-mail fiókhoz tartozó jelszót, erre a célra használjanak alternatív jelszót.



Az internetes csalások elkerülése érdekében körültekintően kezeljék az olyan internetes
eladókat, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek,
vagy amelyek irreálisan alacsony áron kínálják a termékeiket.

Bűncselekmény esetén azonnal tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 107, illetve 112-es
telefonszámon!

Forrás: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/ev-vegi-unnepek/legyen-biztonsagban-az-unnepek-alatt-is
Képek: internet

