
Які з твоїх прав потрібно 

захищати та чому?

 Органи влади повинні 
гарантувати для тебе доступ 
до доречної інформації для 
дітей.

 Тобі варто навчитися 
поважати інших в Інтернеті 
(наприклад, не заохочувати 
цькування чи насильство).

 Компанії повинні надавати 
інформацію про умови 
використання, які ти можеш 
знайти та зрозуміти.

Твоє право на 

інформацію

Усі діти повинні мати 

можливість користуватися 

цифровим середовищем

Доступ має бути:

 дешевим (а якщо можливо, 
безкоштовним у громадських 
просторах);

 Можливим для людей з 
інвалідністю, людей, які живуть 
у сільських місцевостях або є 
мігрантами
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Твоє право

на гру

 Органи влади та компанії 
повинні підтримувати 
можливість дітей грати в ігри, 
бути креативними, розв’язувати 
задачі та працювати разом з 
іншими дітьми.

Твоє право створювати 

групи в Інтернеті та 

приєднуватися до них

 Коли ти користуєшся 
Інтернетом, органи влади 
чи інші суб’єкти не повинні 
стежити за тобою, окрім 
дозволених законом випадків.

Твоє право на участь в 

ухваленні рішень

 Школи, органи влади, компанії 
та міжнародні органи повинні 
запитувати твою думку та 
серйозно ставитися до неї.
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Імовірна шкода: цькування; примушування 

дітей до вчинення злочинів; заохочення 

сексизму, расизму, самогубства чи 

самоушкодження; азартні ігри; сексуальне 

насильство; настільки часте використання 

комп’ютерів, планшетів і смартфонів, що 

воно завдає шкоди сну чи здоров’ю.

Твоє право на захист від 

шкоди

 Наявні перевірки вікових 
обмежень. 

 Ти та твої батьки знаєте про 
цькування, а також, що робити 
у випадку шкідливого вмісту чи 
небезпеки з боку незнайомців.

 У тебе має бути змога легко 
повідомити про шкідливий 
вміст чи поведінку.

 Матеріали із сексуальним 
насильством над дітьми більше 
не поширюються в Інтернеті.

Особисті інформація – це твої ім’я, вік, 

місце проживання та перебування.

Твоє право на 

конфіденційність і захист  

особистої інформації

 Кожен повинен знати про твоє 
право на конфіденційність.

 Тобі потрібно дізнатися, як 
захищати конфіденційність 
своєї інформації в Інтернеті. 

 Твоя особиста інформація 
повинна використовуватися 
лише з твого дозволу (або 
якщо тобі недостатньо років, 
з дозволу твоїх батьків) і лише 
в тому випадку, якщо це 
законно. 

 Ти маєш розуміти, як 
використовується твоя 
особиста інформація та як 
видалити її чи виправити 
помилки. 

 Розумні пристрої в іграшках 
чи одязі не повинні 
використовуватися для збору 
інформації про тебе.

Твоє право на освіту

 У школах є необхідні тобі 
цифрові технології.

 Ти маєш право здобути 
необхідні навички. Отримати 
підтримку в цьому, особливо 
важливо, якщо ти дівчина, 
твоя сім’я бідна чи в тебе є 
інвалідність.
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