
L'adreça d'una botiga en línia que 
comenci per HTTPS i 

mostri un cadenat a la barra 
d'adreces garanteix la 

navegació de forma segura.

REALITZA
UNA CONNEXIÓ SEGURA

Informa't en cercadors, xarxes 
socials i fòrums  per comprovar 

quina opinió tenen altres 
persones sobre una web 

o un venedor. 

CONSULTA LES OPINIONS
D’ALTRES USUARIS

La informació transmesa
a través de les connexions 

públiques pot ser capturada 
 fàcilment per hackers o 

ciberdelinqüents. 

Desconfia d’ofertes a preus molt 
inferiors al valor de mercat 
anunciats en webs o xarxes 

socials. Pot ser indici de sospita.

PREUS MOLT BAIXOS

Per a evitar-te problemes, 
no facis pagaments utilitzant 
sistemes de transferència de 
diners de forma anònima.

CONSIDERA LES OPCIONS DE
PAGAMENT

Rebutja qualsevol tipus 
d’oferta que et demani diners 
per avançat. 

NO PAGUIS PER AVANÇAT A
CANVI D’UNA FEINA, UN
PRÉSTEC O UN PREMI

Les errades ortogràfiques 
o les frases incoherents i una 
pàgina web poc atractiva poden 
ser indicis d’estafa.

OBSERVA L’ASPECTE VISUAL
DE LA WEB

En cas que t’estranyi que per 
efectuar la compra et demanin 

alguna dada personal (telèfon 
mòbil, nom de familiars,  lloc de

naixement...), no la facilitis. 

OFEREIX  ÚNICAMENT LES DADES
PERSONALS NECESSÀRIES

Abans de comprar en una
botiga en línia revisa que 
tingui la seva  política
de privacitat en un lloc visible
 i que estigui actualitzada.

BUSCA I REVISA LA POLÍTICA DE
PRIVACITAT I DEVOLUCIONS

A INTERNET, QUE NO
T'ESTAFIN 

D E U  C O N S E L L S  Q U E  H A S  D E  C O N È I X E R

Instal·la un antivirus i actualitza’l
periòdicament perquè 
detecti les noves amenaces que 
circulen per la xarxa.

UTILITZA UNA XARXA WI-FI
CONEGUDAPROTEGEIX EL TEU DISPOSITIU
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