Το φυλλάδιο Η Προστασία των
Στοιχείων της Ταυτότητάς
Σας - Τι Πρέπει να Γνωρίζει
ο Καθένας (Protecting Your
Identity – What Everyone
Needs to Know) προσφέρει
περισσότερες πληροφορίες και
συμβουλές. Περιλαμβάνει επίσης
προτάσεις σχετικά με το τι πρέπει
να κάνετε αν τα στοιχεία της
ταυτότητάς σας έχουν κλαπεί.
Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.ag.gov.au/identitysecurity

Πού να αποταθείτε για περισσότερες
πληροφορίες
Ασφάλεια στοιχείων ταυτότητας
•

www.ag.gov.au/identitysecurity

Ασφάλεια Χρηματοοικονομικών στοιχείων
ταυτότητας
•

www.moneysmart.gov.au

•

www.protectfinancialid.org.au

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο
•

www.staysmartonline.gov.au

•

www.cert.gov.au – για τις μεγάλες επιχειρήσεις

•

www.cybersmart.gov.au – για τα παιδιά, τους γονείς
και τους δασκάλους

•

www.ag.gov.au/cybersecurity – για πληροφορίες
σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης

•

www.icode.net.au – Εθελοντικός Κώδικας Πρακτικής
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από το Σύνδεσμο
του Κλάδου του Διαδικτύου

Αγγλικά
•

www.oaic.gov.au

Ισπανικά
•

www.scamwatch.gov.au

Η Προστασία των Στοιχείων
της Ταυτότητάς Σας
Δέκα Απλές Συμβουλές

Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας είναι από τα
πιο πολύτιμα πράγματα που έχετε. Το να είστε
σε θέση να αποδείξετε ποιος είστε, είναι
σημαντικό για τις περισσότερες πτυχές της
ζωής σας - από το να πάρετε ένα στεγαστικό
δάνειο μέχρι το ξεκίνημα μιας νέας δουλειάς
και τις αγορές μέσω διαδικτύου.
Αν οι εγκληματίες κλέψουν τα στοιχεία της ταυτότητάς
σας, μπορεί οι καθημερινές δραστηριότητες, όπως αυτές
να γίνουν πιο δύσκολες. Το άγχος και το οικονομικό
κόστος μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια.
Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας μπορεί να κλαπούν
αν εγκληματίες αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά
έγγραφα, όπως το διαβατήριό σας, την άδεια οδήγησής
σας ή τους λογαριασμούς σας κοινής ωφελείας.
Μπορούν επίσης να κλέψουν τα στοιχεία της ταυτότητάς
σας με την απόκτηση πρόσβασης στα προσωπικά σας
δεδομένα, όπως τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου
ή πληροφορίες στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Ακόμα κι αν νομίζετε ότι οι κλέφτες έχουν μόνο μια μικρή
ποσότητα πληροφοριών σχετικά με εσάς, μπορούν να
χρησιμοποιήσουν δημόσια διαθέσιμες πηγές για να
βρουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς.
Η αυστραλιανή κυβέρνηση δημοσίευσε αυτό το
φυλλάδιο για να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τα
στοιχεία της ταυτότητάς σας. Περιλαμβάνει μια σειρά
από γρήγορες και εύκολες συμβουλές που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να μειώσετε τον κίνδυνο κλοπής
των στοιχείων της ταυτότητάς σας.

Πώς μπορώ να προστατεύσω τα
στοιχεία της ταυτότητάς μου;
Η προστασία των στοιχείων της ταυτότητάς
σας μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, γι αυτό
σας δίνουμε 10 απλές συμβουλές ασφάλειας
των στοιχείων ταυτότητας:

1

6

Ασφαλίστε τα προσωπικά σας έγγραφα στο σπίτι,
όταν ταξιδεύετε και αν χρειαστεί καταστρέψτε τα.

Να είστε προσεκτικοί όταν σας ζητούν τα
προσωπικά σας στοιχεία μέσω διαδικτύου,
τηλεφώνου και προσωπικά, σε περίπτωση που
πρόκειται για απάτη.

2
Ασφαλίστε το γραμματοκιβώτιό σας με
μια κλειδαριά και όταν μετακομίζετε,
ανακατευθύνετε την αλληλογραφία σας.

3
Να είστε προσεκτικοί με τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και να περιορίζετε την
ποσότητα των προσωπικών πληροφοριών που
δημοσιοποιείτε στο διαδίκτυο.

4
Ασφαλίστε τον υπολογιστή σας και το κινητό σας
τηλέφωνο με λογισμικό ασφαλείας και ισχυρούς
κωδικούς και αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
κοινόχρηστους υπολογιστές για ευαίσθητες
δραστηριότητες.

5
Μάθετε πώς να αποφεύγετε τις συνηθισμένες
απάτες στο www.scamwatch.gov.au.

7
Διερευνήστε την άφιξη νέων πιστωτικών καρτών
που δεν έχετε ζητήσει ή λογαριασμών για
προϊόντα και υπηρεσίες που δεν είναι δικά σας.

8
Να είστε σε επιφυλακή για οποιαδήποτε
ασυνήθιστη τραπεζική συναλλαγή ή
αλληλογραφία που έχει χαθεί.

9
Εάν είστε θύμα κλοπής στοιχείων ταυτότητας
- να το αναφέρετε στην αστυνομία και τους
όποιους σχετικούς οργανισμούς.

10
Παραγγέλνετε ένα δωρεάν αντίγραφο της έκθεσης
του ιστορικού σας πίστωσης από μια υπηρεσία
πιστωτικής αναφοράς, σε τακτική βάση, ιδιαίτερα
αν τα στοιχεία της ταυτότητάς σας έχουν κλαπεί.

