Kas su sotsiaalmeediakonto on
häkitud?
Sellest võib märku anda järgmine:
• sul on probleeme oma kontole sisselogimisel;
• näidatakse teadet selle kohta, et sinu konto parooli
on muudetud, aga sa ei ole seda teinud;
• näed postitusi, mille autor ei ole sina;
• sinu jälgitavate inimeste hulgas on äkki palju
selliseid, keda sa ei tunne;
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• näed, et oled sisse loginud ebatavalisest asukohast;
• sulle saadetakse palju reklaame, mis näevad välja
nagu rämpspost.

Mida see tähendab?
Sinu konto häkkimise tagajärjed
sõltuvad sellest, kui palju
isikuandmeid oled jaganud:
näiteks võidakse sinu sünniaega,
aadressi või pereliikmete nimesid
kasutada juurdepääsuks sinu
teistele kontodele või sinu
identiteedi varastamiseks.

Mida ette võtta?
Kui pääsed endiselt oma kontole juurde

******************
******************

• Muuda oma paroole. Pettur võib olla kätte saanud
sinu paroolid, nii et muuda neid: kasuta tugevaid
paroole, milles on vähemalt 15 märki ning mis
sisaldavad suur- ja väiketähti, numbreid ja
sümboleid.
• Võib-olla on lihtsam meeles pidada salafraasi: see
võib olla lause, mis sisaldab ebaharilikke või eri
keeltest pärinevaid sõnu.
• Samuti tuleks muuta selle sotsiaalmeediakontoga
seotud äppide ja kõigi nende kontode
sisselogimisandmed, mis kasutavad sama või
sarnast kasutajanime ja parooli.
• Kasuta iga konto jaoks eri parooli.
• Suurenda oma konto turvalisust. Otsi üles
privaatsusseaded, mis pakuvad võimalusi konto
kaitsmiseks.

Kui sa oma kontole enam juurde ei pääse
• Juhul kui konto on pöördumatult
lukus, kasuta teenuseosutaja
juurdepääsu taastamise protseduuri.
Kõigil peamistel teenuseosutajatel on
olemas protseduur kontole
juurdepääsu taastamiseks – juhised
leiad nende kasutajatoe lehelt.

Pärast seda
• Teata teenuseosutajale oma konto häkkimisest. See aitab tal
pettustel silma peal hoida ja turvalisust suurendada.
• Teata pettusest: see teave võib aidata petturit tabada ja
tulevasi intsidente vältida. Teabe selle kohta, kus saad oma
riigis nõu küsida ja rikkumisest teatada, leiad veebisaidilt
https://cybersecuritymonth.eu/cyber-ﬁrst-aid
• Räägi oma tuttavatele, et sinu konto häkiti. Võimalik, et nad
saavad sinult sõnumeid või näevad sinu kontolt saadetud
postitusi, mis sisaldavad petturlikke linke või eksitavat teavet.
Anna neile teada, et postituste ja sõnumite autor ei ole sina –
nii ei kliki nad ühelegi lingile.
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• Juhtunust perele ja sõpradele rääkides aitad neid kaitsta.
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