Enn mikið á netinu?

Núna getum við verið meira á ferðinni.
Það geta brotamenn einnig.
Gætum okkar að deila
ekki staðsetningu okkar
á samfélagsmiðlum

Verum á verði
gagnvart netveiðum
og netárásum

Tökum öryggisafrit
og uppfærum
hugbúnað

Verjum heimilið
fyrir innbrotsþjófum
Lokum dyrum
og gluggum

Varnir eru
nauðsynlegar,
komum auga
á svindlið!

Geymum verðmæti þar
sem þau sjást ekki

Andlitsgrímur

sýnatökupinnar



Verum á verði og
höldum áfram að
vanda okkur

COVID-19

NÝI

bólusetningar

Á FERÐINNI
ÖRYGGI BARNA: FORGANGSMÁL

HEIMA VIÐ

VERULEIKI

VERJUM FJÁRHAGSUPPLÝSINGAR OKKAR

EFTIR COVID-19

Of-gott-til-að-vera-satt gætum
okkur á slíkum tilboðum!

ÖRYGGIS
LEIÐBEININGAR

Gefum okkur tíma
til að ræða reglur
hins nýja veruleika
Tölum um
öryggi á netinu
og utan þess

Verum á verði
gagnvart vanlíðan

Gætum þess að
dreifa ekki röngum
upplýsingum

Vinnum aðeins í
gögnum vinnuveitanda
í tækjum frá honum

HINN



Notum sterk
lykilorð

Enn í
fjarvinnu?

COVID-19

!

Notum öruggan
hugbúnað fyrir
netsamtöl

Frábær fjárfestingatækifæri og lán
Frábær tilboð á
vöru og þjónustu

Grunsamleg
atvinnutækifæri

Minni reiðufjárnotkun
Aukin notkun
netgreiðslna
Notum öruggar
tengingar fyrir netviðskipti
Veljum söluaðila sem
hafa gott orð á sér
Notum kreditkort
í netviðskiptum

Hvetjum til þess að
net- og tölvunotkun fari
fram í sameiginlegu
rými heimilanna

Notkun rafmyntar?
Kaupum beint
og forðumst
fjárfestingasvindl

Veljum söluaðila sem
hafa gott orð á sér

Íhugum að
geyma rafmyntina
í öruggum veskjum
(hardware wallet)
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