
4. 
ZAŠČITITE SVOJE 
VIRTUALNE 
DRAGOCENOSTI

Tako kot skrbite za svoje dragocenosti doma, bi 
morali poskrbeti tudi za informacije, ki jih 
hranite virtualno — naj gre za vaša finančna 
poročila, optično prebrane osebne dokumente, 
domači naslov ali telefonsko številko, vredno je 
premisliti o tem, kje lahko hranite svoje najpo- 
membnejše osebne podatke in kako jih zaščititi.

Čiščenje pomnilnika je odlično, če želite ob kavi 
narediti nekaj hitrih izboljšav. Poiščite specifične 
informacije, ki se nahajajo na vašem elektron- 
skem naslovu ali drugih računih, in jih izbrišite: 
optično prebrani osebni dokumenti, bančni 
izpiski ali podatki o zdravstvenem zavarovanju, 
če jih navedemo le nekaj. Če gre za stvari, ki jih 
boste še potrebovali, jih lahko vedno naložite ali 
natisnete, preden jih izbrišete iz vašega 
elektronskega naslova.

Globinsko čiščenje je bolj temeljito in ga je 
priporočljivo opraviti vsaj enkrat letno. 
Arhivirajte zadeve na svojem elektronskem 
naslovu ali družbenih omrežjih, prenesite jih na 
računalnik in izbrišite vso vsebino na računu za 
svež začetek.

Nasvet: Brisanje ni dovolj – izpraznite tudi koš in 
začasne datoteke!

Od vas je odvisno, ali boste varnostno kopiranje 
arhiva in dokumentov shranili v oblak, na zunanji 
trdi disk ali USB-ključ. Ne glede na način 
shranjevanja, ki ga boste izbrali, poskrbite, da 
podatkov ne izgubite in nastavite močno geslo.

da zaščitite svoje podatke

SPREMENITE 
NASTAVITVE

5. 
PREDAJTE NAPREJ

Čeprav to večkrat pozabimo, poimenovanje 
“splet” ni zgolj naključno. Vsi smo povezani na 
spletu prek različnih omrežij in to ne samo kot 
“prijatelji” na družbenih omrežjih, temveč nas 
povezujejo tudi stiki na naših elektronskih 
naslovih in fotografijah, ki jih delimo. Ko zaščitite 
svoj račun, okrepite gesla in počistite svoje 
podatke, s tem ne pridobite samo vi – vsi, ki so 
povezani z vami, so zaradi vaših prizadevanj 
malo bolj varni.

Ko počistite svoj elektronski naslov in račune na 
družbenih omrežjih, premislite, kaj bi še lahko 
naložili ali izbrisali in tako pomagali prijateljem 
ali sodelavcem: sestrini bančni izpiski, kodirna 
gesla za vstop v poslovne prostore ali optično 
prebrani dokumenti, kot je sinov potni list, so le 
nekateri izmed dokumentov, ki bi vam, če bi 
pristali v napačnih rokah, znali povzročiti 
glavobol.

Predajte naprej! Z upoštevanjem nekaterih 
osnovnih korakov lahko izboljšate svojo digitalno 
varnost. Delite Orodje za podatkovno 
razstrupljanje s svojimi prijatelji, družinskimi 
člani in sodelavci ter jim t       ako pomagajte 
spremeniti njihove                        navade na način, 
ki jim bo ustrezal.

Obstaja preprost način, kako ostalim otežiti 
dostop do vaših virtualnih dragocenosti: 
ne omogočite jim, da zlahka ugotovijo 
vaša gesla. Večina ljudi za dostop do vašega 
računa ne potrebuje specializiranega 
tehničnega znanja – to lahko storijo le s 
par poskusi ugibanja ali z uporabo 
avtomatskega programa.

In ko enkrat vstopijo v vaš račun, bodo 
morda poskusili z istim geslom dostopati 
tudi do vaših drugih računov, zbrati 
informacije o vas in vaših navadah, prevzeti 
vaš račun ali celo uporabiti vašo digitalno 
identiteto.

V nadaljevanju Podatkovne razstrupitve se 
boste naučili praktičnih korakov za 
izboljšanje varnosti na spletu.

Pa začnimo!

Če bi bil splet namenjen zgolj deljenju 
fotografij psov, oblečenih v kostum 
dinozavra, ne bi bilo večje potrebe po geslih. 
Pa vendar temu ni tako – splet uporabljamo za 
plačevanje položnic, naročevanje na 
zdravstvene preglede in v volilne namene. 
Zakaj ne bi tudi “virtualnih dragocenosti”, 
ki jih delite na spletu – in hranite na vaših 
napravah – zavarovali tako dobro, kot 
varujete svojo denarnico ali ključe?

Ustvaril Podpora

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
ZAKLENITE SVOJA 
DIGITALNA VRATA
Zaklepanje zaslona: geslo, vzorec, prstni odtis 
ali prepoznavanje obraza, ki jih uporabljate za 
odklepanje naprave, so vaša najboljša 
obramba proti morebitnim vsiljivcem. A teh 
možnosti je še veliko in včasih se je težko 
odločiti za pravo.

Kakršna koli zaščita na telefonu, tabličnem 
računalniku ali računalniku je boljša od tiste, 
ki je ni. In prav tako, kot se razlikuje kakovost 
ključavnic, ki jih lahko namestite na vhodna 
vrata, so nekateri načini zaklepanja zaslona 
varnejši od drugih.

Najboljši način za zaščito so dolga in unikatna 
gesla. Če odklepate svoj zaslon z geslom, naj bo 
to sestavljeno iz črk, številk in posebnih 
znakov.

Če za odklepanje telefona uporabljate 
preprost način, kot je denimo vlečenje, lahko 
varnost postopno povečujete z nastavitvijo 
dolgega gesla. Ali se trenutno za odklepanje 
poslužujete vzorca? Kaj pa, če vzorec 
podaljšate? Ali uporabljate za geslo 1234? 
Kaj pa, če raje sedemkrat vržete igralno kocko 
in si zapomnite nastalo kombinacijo ter to 
uporabite za novo geslo? Majhne spremembe 
lahko pomembno pripomorejo k nadzoru 
nad vašo napravo.

2. 
IZBERITE PRAVO
Ustvariti vrhunsko geslo je enostavno. Vse, 
kar morate storiti, je samo to, da sledite nekaj 
osnovnim vodilom. 

Vaše geslo naj bo:

Dolgo: geslo naj bo sestavljeno iz 
najmanj osmih znakov. Ali še bolje 
16–20 znakov

Izvirno: vsako geslo, ki ga uporabljate 
za vsako spletno stran  naj bo različno

Naključno: geslo naj ne bo logično ali 
enostavno za uganiti. Pri tem so zelo 
uporabni upravljavci gesel

Najmočnejša gesla so sestavljena iz 
kombinacije črk, številk in posebnih znakov. 
To je trenutno vodilni nasvet za oblikovanje 
varnejših gesel, ki jih je še težje razvozlati. 
Nekateri sistemi varnostnih gesel pa žal ne 
omogočajo posebnih znakov (kot npr. 
@#$%-=+), a je dovolj dolga kombinacija črk in 
številk še vedno boljša kot kratko geslo. 

V idealnem primeru bi morali uporabljati 
namenski upravljavec gesel, s katerim 
ustvarite in shranite vsa gesla. Upravljavec 
gesel – denimo 1Password ali KeePassXC, tista, 
ki ju strokovnjaki s področja varnosti največkrat 
priporočajo – so dejansko aplikacije, katerih 
edini namen je zaščititi vaše prijavne reference 
in ostale občutljive podatke.

3. 
DODAJTE DRUGI KLJUČ
Nastavitev dvostopenjskega potrjevanja (2FA) ali 
večstopenjskega potrjevanja (MFA) pomeni, da 
četudi nekdo ugotovi vaše geslo, najbrž ne bo imel 
vsega potrebnega za vstop.

Oglejte si varnostne nastavitve spletnih strani in 
aplikacij, ki jih najpogosteje uporabljate, da ugotovite, 
če lahko namestite dodatni ključ. Začnite z 
najpomembnejšimi – aplikacije s področja financ ali 
storitve, kot je elektronski naslov, ki ga uporabljate za 
zaščito drugih računov.

Google:
Prijavite se v: myaccount.google.com 
→Varnost →
Dvostopenjsko potrjevanje →
Začni

Nasvet: Ko nastavite naslednji sloj preverjanja, 
boste morali izbrati drug način za potrjevanje 
identitete. Izogibajte se uporabi SMS sporočil 
(sporočil, ki so poslana na vašo telefonsko 
številko), da ostanete zaščiteni tudi v primeru 
izgube telefona. Bolj zanesljiva možnost je 
elektronski naslov. 

Facebook:
Menu →
Nastavitve →
Varnost in prijava →
Uporabi dvostopenjsko potrjevanje


