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Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési szakemberei „Megcsalt lelkek” című kisfilmükkel
kívánják ráirányítani a figyelmet az idősek sérelmére elkövetett
ingatlancsalások megelőzésének fontosságára.
A sértettek sokszor egyedül élő idős emberek, akiknek nincs,
vagy tőlük távol él a hozzátartozójuk, akivel csak telefonon,
esetleg egyáltalán nem tartják a kapcsolatot, de az is lehet, hogy
érzelmi vagy épp egészségügyi állapotukból adódóan kiszolgáltatott
helyzetben vannak. A potenciális áldozatok jóhiszeműségét,
elesettségét, magányosságát használják ki az elkövetők, akik előbb
segítőkészek, előzékenyek, majd miután csellel megszerezték, amit
akartak, megmutatják valódi arcukat.
A videóban említett történeteket az élet ihlette. A készítők
igyekeztek bemutatni, hogy az elkövetők hogyan férkőznek a
sértettek bizalmába, milyen módszereket és eszközöket
használnak fel, hogy megszerezzék a kiszemelt áldozatuk
vagyonát, ingatlanját.
Kérjük,
hogy
figyeljenek
egymásra,
idős
szomszédjaikra,
ismerőseikre, rokonaikra! Hívják fel a figyelmüket az elkövetői
módszerekre! Ne mutassanak feltétlen bizalmat, ne írjanak alá
olvasatlanul hivatalos papírokat! Amennyiben mégis jogsértés
áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es
segélyhívó telefonszámon!

"Megcsalt lelkek"

https://youtu.be/CgBYxiuHJ58

Január 28. az adatvédelem nemzetközi napja
Az adatvédelem napjának célja az adatvédelem fontosságára történő
figyelemfelhívás és a tájékoztatás.
Ismerjék fel az adathalászokat! Az adathalász csalók folyamatosan
fejlődnek, és módszereik is egyre csalafintábbak, emiatt nehezebben
lehet felismerni őket.
Mi az adathalászat? Az adathalászat során a támadók megszemélyesítés
útján valamilyen érzékeny
például bejelentkezési
adatot igyekeznek
kicsalni a célszemélytől. Mindezt leggyakrabban email, SMS vagy
közösségi média hálózaton keresztül küldött üzenet formájában teszik,
de előfordulhat, hogy telefonon keresik fel az áldozatot.

─

─

Hogyan ismerhető fel egy adathalász próbálkozása?
Az áloldalak sokszor kinézetükben, szerkezetükben nagyon
hasonlítanak az eredeti oldalhoz, más esetben azonban csak az adott
cég arculati elemeit (színek, logók) alkalmazzák egyszerűsített
formában.
Ha az Ön által kapott e-mail tele van nyelvtani hibákkal, magyartalan,
akkor az bizony csalásra utaló jel.
Ha egy olyan emailt vagy azonnali üzenetet kap valakitől, akit nem
ismer, és egy weboldalra irányítja el, hogy ott jelentkezzen be, akkor
legyen óvatos!
A levélben használt megszólítás általános, nem szerepel benne a
címzett neve!
Az üzenetben kérik, hogy a megadott linken frissítse jelszavát!

