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Telefoanele mobile evoluează permanent, atât la nivel tehnologic, cât 
şi la nivelul serviciilor furnizate. De aceea, părinţii trebuie să fie bine 
informaţi despre serviciile pe care le oferă telefonia mobilă (apelurile 
de voce, SMS-uri, MMS-uri, schimbul de imagini foto şi video, accesul 
la Internet) pentru a fi capabili să îşi îndrume copiii în privinţa 
modului în care să utilizeze în mod adecvat şi sigur telefonul mobil, 
dar şi să decidă ce servicii să permită copiilor să utilizeze.

Problemele apar şi pot apărea tot timpul, cum ar fi 
accesul utilizatorilor adolescenţi la conţinut 
inadecvat sau adult, vulnerabilitatea copiilor la 
hărţuirea prin telefon şi expunerea involuntară la 
material publicitar inadecvat.

Pentru mai multe detalii despre protec]ia 
copiilor dvs. pe Internet v` rug`m accesa]i 
www.cosmote.ro

Sfaturi pentru părin]i:

Discutaţi cu copilul dvs. categoriile de servicii de divertisment pe 
care le utilizează, iar în cazul în care descarcă tonuri de sonerie, 
imagini de fundal sau jocuri, asiguraţi-vă că acestea sunt adecvate, 
solicitând copilului să vi le arate.
Verificaţi periodic categoriile de servicii pe care le utilizează copilul 
dvs. şi întrerupeţi-le dacă este cazul.
Verificaţi conţinutul jocurilor pe care le alege copilul dvs.
Verificaţi dacă unele jocuri includ comunicare online. Într-un 
asemenea caz, reamintiţi-i regulile de bază de comunicare prin 
Internet (nu dezvăluiţi niciodată informaţii personale: numele real, 
numărul de telefon, adresa de acasă etc).
Aflaţi informaţii despre tarifele pentru aceste servicii şi hotărâţi-vă 
dacă permiteţi utilizarea acestora. Într-un asemenea caz, 
informaţi-v` copilul despre hotărârea dvs., impunând limitările pe 
care le consideraţi necesare şi ajutaţi-v` copilul să înţeleagă că 
trebuie să verifice tarifele pentru fiecare serviciu înainte să îl 
utilizeze.

Sfaturi utile pe care părinţii le pot da
copiilor pentru navigarea pe Internet:

Să nu dezvăluie niciodată informaţii personale despre ei înşişi, 
familia sau prietenii lor (numele real, numărul de telefon, adresă de 
acasă). 
Să fie atenţi la alegerea numelui de utilizator (chatroom-uri, 
e-mail, re]ele sociale) care să nu fie provocator, altfel se vor mări 
şansele de a fi hărţuiţi de oameni cu intenţii rele sau de a primi 
mesaje şi e-mail-uri inadecvate. 
Să nu se întâlnească cu niciun „prieten de pe Internet”, dacă nu îşi 
informează mai întâi părinţii. Dacă aceştia sunt de acord, întâlnirea 
trebuie să aibă loc într-o zonă publică, în prezenţa părinţilor sau a 
altor adulţi de încredere.
Să nu completeze formulare electronice fără să îşi consulte mai 
întâi părinţii sau profesorii.
Să nu deschidă e-mail-uri de la expeditori necunoscuţi din cauza 
riscului de a fi infectaţi cu un virus sau de a primi un conţinut 
inadecvat.

Internetul este o sursă inepuizabilă de informaţii, acesta nu 

reflectă întotdeauna realitatea. Copiii trebuie să evalueze 

întotdeauna dacă site-ul pe care îl vizitează conţine informaţii 

credibile.

Părintii au optiunea de a bloca accesul la continutul destinat adultilor 

din ofertele de tip portal mobil ale companiei. Blocarea se poate face 

fie printr-o optiune prezentă în portalul în sine, înainte de accesarea 

categoriei vizate, fie printr-un apel la Departamentul de Relatii cu 

Clientii, la numarul 1234.


