13 Μαξηίνπ 2009

ΔΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟΥ
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
15 Μαρτίοσ: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
Ηλεκτρονικές αγορές με ασυάλεια
Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Καηαλαισηή, ν Διιεληθόο Κόκβνο Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ παξαζέηεη
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα αζθαιείο ειεθηξνληθέο αγνξέο:


Οη γλσζηέο θαη εδξαησκέλεο εηαηξίεο είλαη πηζαλόηαηα ην ίδην αμηόπηζηεο ζην Γηαδίθηπν όζν θαη ζηελ
πξαγκαηηθή δσή. Σε κηα αμηόπηζηε εκπνξηθή ηζηνζειίδα ππάξρεη πάληα μεθάζαξνο πξνζδηνξηζκόο ηεο
εηαηξίαο κε ην όλνκά ηεο, ηε δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θ.ιπ.



Σε κηα αμηόπηζηε ηζηνζειίδα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο ή ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη είλαη
ζαθή θαη εύθνια πξνζβάζηκα.



Πξηλ πξνβνύκε ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή αλαδεηνύκε ηνπο όξνπο ρξήζεο νη νπνίνη ζηηο αμηόπηζηεο
ηζηνζειίδεο είλαη εύθνια πξνζβάζηκνη θαη δηαθαλείο. Τνπο δηαβάδνπκε πξνζεθηηθά!



Δμεηάδνπκε αλ ζηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο πνπ αγνξάδνπκε πεξηιακβάλνληαη όιεο νη ηπρόλ ρξεώζεηο
(θόξνη, κεηαθνξηθά έμνδα, θ.ιπ.).



Σηηο αμηόπηζηεο εκπνξηθέο ζειίδεο νη παξαγγειίεο καο επηβεβαηώλνληαη κε e-mail θαη δηαηεξνύκε ην
δηθαίσκα αλάθιεζήο ηνπο.



Όηαλ βξηζθόκαζηε ζε θάπνηα θόξκα παξαγγειίαο θαη πξηλ θαηαρσξήζνπκε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν καο
βεβαησλόκαζηε όηη είκαζηε όλησο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, όηη ζην θάησ κέξνο ηνπ browser
ππάξρεη έλα ινπθεηάθη θαη όηη ε δηεύζπλζε αξρίδεη κε https://.



Γελ θιηθάξνπκε κε ην πνληίθη καο ζε δηεπζύλζεηο ηζηνρώξσλ πνπ καο δίλνληαη ζε ύπνπηα emails ή
emails πνπ ιακβάλνπκε από άγλσζηεο πεγέο, γηαηί ελδέρεηαη λα καο θαηεπζύλνπλ ζε εηθνληθέο
ηζηνζειίδεο πνπ κνηάδνπλ κε ηελ πξσηόηππε ηεο εηαηξίαο από όπνπ απαηεώλεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα
καο απνζπάζνπλ πξνζσπηθά δεδνκέλα. Γηα απηό, γξάθνπκε πάληα από κόλνη καο ζηνλ browser ηελ
δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε (URL) ηεο εηαηξίαο πνπ ζέινπκε λα επηζθεθζνύκε.



Απνθεύγνπκε λα θάλνπκε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο από ππνινγηζηέο ηξίησλ ή δεκόζηα πξνζβάζηκνπο
(π.ρ. από Ίληεξλεη θαθέ). Δπίζεο, αλ παξαπάλσ από έλαο ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε ζηνλ ππνινγηζηή
πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, θαιό ζα ήηαλ λα απελεξγνπνηήζνπκε ηε δπλαηόηεηα απνκλεκόλεπζεο θσδηθώλ
ηνπ browser καο, θαη πξηλ θύγνπκε από ηνλ ππνινγηζηή λα ζβήζνπκε ην ηζηνξηθό πινήγεζεο (history)
θαη ηα cookies.



Φπιάζζνπκε ηνπο θσδηθνύο καο ζε αζθαιέο κέξνο. Γελ ρξεζηκνπνηνύκε γηα θσδηθό νλόκαηα νηθείσλ
καο, εκεξνκελίεο γέλλεζεο, επεηείσλ θ.ιπ. πνπ εύθνια κπνξεί λα καληέςεη θαλείο.



Αλ έρνπκε επηθπιάμεηο γηα ηε ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο καο ζπλαιιαγέο, κπνξνύκε
λα πξνκεζεπηνύκε κηα από ηηο πξνπιεξσκέλεο θάξηεο πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ αγνξά θαη ζηηο νπνίεο
ειέγρνπκε νη ίδηνη ην αλώηαην ρξεκαηηθό όξην ζπλαιιαγώλ.

Για περισσότερες πληρουορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
Γξ. Βεξόληθα Σακαξά
Δπηθεθαιήο Διιεληθνύ Κόκβνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ
Τει. 6948 729493

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη
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