
Contract familial de respectare a regulilor online

• Siguranța mea online este prioritatea mea numărul 1;
• Înțeleg că siguranța online este prioritatea mea numărul 1 și a părinților mei și de aceea ei pot 

uneori să îmi limiteze timpul pe care îl petrec online, locurile ce vizitez și cu cine comunic;
• Înțeleg că părinții mei pot alege să îmi ia telefonul atunci când ei consideră că e necesar;
• Înțeleg că acest contract acoperă toate dispozitivele din casă: PC, consolă, smartphone, tabletă;
• Înțeleg că dispozitivele din casă: PC, consolă, smartphone, tabletă nu sunt ale mele, părinții mă 

lasă să le folosesc;
• Înțeleg că aceste reguli se aplică și atunci când folosesc  dispozitivele altcuiva sau sunt la cineva

acasă sau în orice loc în afara casei;
• Înțeleg că mama și tata vor impune limite când pot folosi aceste lucruri, seara înainte de culcare 

nu am voie să folosesc consola, smartphone, tabletă;
• Știu că există oameni online ce folosesc conturi false ca să hărțuiască copii ca mine, de accea nu

pot fi 100% sigur cu cine vorbesc pe internet;
• Înțeleg că odată ce am postat ceva, nu mai pot lua înapoi acel lucru;
• Voi folosi mereu un pseudonim ce nu conține conținut sexual sau numele meu adevărat;
• Nu voi dezvălui pseudonimele mele pe alte situri;
• Voi oferi o lista cu pseudonime și parole părinților mei și codul PIN de blocare a  dispozitivelor,

iar dacă voi schimba ceva din listă fără să anunț, voi suporta consecințele;
• Nu voi împărtăși cu absolut nimeni în afară de părinții mei date de acces, deoarece tata și mama

vor fi mereu alături, cineva poate fi prieten azi și mâine nu;
• Voi trata pe toată lumea online exact așa cum aș vrea să fiu și eu tratat pentru că înțeleg că este 

corect. La fel înțeleg că cyberbullying este o infracțiune și pot suporta consecințe legale;
• Nu voi împărtăși date personale online pentru că alții le vor folosi împotriva mea;
• No voi posta nicio informație personală online precum nr. de telefon, adresă, oraș, numele 

străzii, data de naștere;
• Voi întreba părinții de fiecare dată când vreau să instalez vreo aplicație.Dacă ei vor considera că

acea aplicație nu este potrivită, voi înțelege.;
• Voi spune părinților dacă am primit poze, video, texte sau email ce mă sperie sau mă fac să simt

rușinat;
• NU  imi voi face poze dezbrăcat sau cu sugestie sexuală pentru că acest lucru este considerat o 

infracțiune. La fel, nu voi face poze de acest gen nimănui din același motiv.
• Nu mă voi întâlni cu absolut nimeni ce am cunoscut online, pentru că este un risc enorm. 

Înțeleg că există oameni foarte periculoși ce doresc să facă rău copiilor;
• Înțeleg că mereu pot vorbi cu părinții mei chiar dacă ei mă înțeleg mai puțin decât prietenii 

online, părinții mei mă iubesc și îmi vor binele și acest lucru este cel mai important;

Consecința standard va fi____________________

Semnătura copilului__________________

Semnătura tata_____________________           Semnătura mama__________________
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