
Milý(á) fórum uživatel (ko), 

pokud chcete být na fóru aktivní a máte zájem se zúčastnit v různých diskuzích a využívat dané fórum
musíš se nejdříve přihlásit do hry. Pokud nemáš žádný herní účet, prosím, zaregistruj se. Těšíme se na
Tvou návštěvu na našem fóru! „do hry“

Bezpečnostní pravidla; Odpovědnost za účet

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Bezpečnostní pravidla; Odpovědnost za účet



Všeobecně:

1. Herní pošta, e-mail, chat, webové stránky – nejčastější prostředek zlodějů

Herní pošta
1. Zloděj láká heslo za poskytnutí výhod (Já Ti dám prémium, prémiovou měnu pomůžu ti hrát atd.,

potřebuji Tvé heslo).
2. Zloděj nabízí výměnu svého lepšího účtu za Tvůj (vyměníme si účty).
3. Zloděj se vydává za člena teamu a z různých důvodů žádá heslo (nick (přihlašovací jméno) podobné

jako má administrátor atd.).
E-mail:

1. Důvěryhodní odesílatelé zpráv: newsletter@bigpoint.com nebo customercontact@bigpoint.com nebo
no-reply@bigpoint.com.

2. Na odkazy ke změně údajů klikejte pouze tehdy, pokud jste tuto změnu vyvolali vy.
3. Bigpoint (členové teamu) nikdy nežádá, aby jste mu poskytli heslo.

Komunikační programy (Skype, ICQ, MSN…) – přidávejte si do kontaktů pouze osoby které již znáte
1. Útočníci mající podobná jména jako moderátoři se snaží získat Vaše přístupové údaje. Vydávají se za

Fóra ... Popisy/glosář

-Donald77-
Board Administrator
Team Skyrama

Fóra
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Czech Nápověda

Podmínky a pravidlaForum software by XenForo™ Forum software by
XenForo™

Add-ons by
Brivium

10/11/13

(Pokud chceš odpovědět, musíš se přihlásit nebo
zaregistrovat.)

členy teamu a tvrdí, že jsou pověřeni zkontrolovat účet, jinak že bude zablokován.
Podvodné webové stránky

1. Nikdy nezadávejte přístupové údaje k účtu na jiné stránce, než na přihlašovací stránce hry. Útočníci se
snaží získat vaše přístupové údaje příslibem získání výhod, nebo pomoci ve hře. Pokud si nejste jisti,
vždy se zeptejte moderátorů!

Hesla k účtům nikdy s nikým nevyměňujte ani neposkytujte třetím stranám!!!

2. Automatizované programy

Automatizované programy pro pomoc ve hře, nebo odkazy na tyto programy nikdy nenavštěvujte a už vůbec
neinstalujte do počítače. Tyto programy v sobě obsahují škodlivé aplikace a viry, které mohou prozradit heslo,
nebo i nenávratně poškodit počítač. Navíc používání různých BOTskriptů je i přísně zakázáno ve VOP.
(BOTskript = program pro automatizování herních úkonů, nebo nahrazující prémiové výhody).

3. Soukromá data

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail… nikdy nikomu neprozrazujte.

4. Sdílení herních účtů

Nikdy s nikým nesdílejte účet (je to i zakázáno v souladu s VOP). Nikdy nemůžete vědět kdy se k vám taková
osoba otočí zády, nebo bude poškozovat vaše jméno pod vaší identitou.

Zodpovědnost za svůj účet: 


Přístup na účet bez znalosti hesla není možný!!! Společnost Bigpoint ukradené, nebo někým poškozené účty
nevrací a ani neopravuje! Je přitom jedno jestli heslo třetí strana získala od hráče dobrovolně, podvodem, nebo
odhadnutím nekvalitního hesla. Každý hráč si za svůj účet zodpovídá sám. Veškeré úkony přihlášeného
uživatele (ať už herní, nebo komunikace na fóru a herní poště) je automaticky brána jako činnost
platného držitele herního účtu a to i v případě porušení platných zákonů (rasistické projevy na fóru nebo ve
hře, urážky, vydírání atd.).

Naposledy upraveno: 10/11/13

Stav vlákna: Žádné další odpovědi nejsou možné.

Fóra ... Popisy/glosář

http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/login/
http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/misc/quick-navigation-menu?selected=node-14
http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/
javascript:
http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/forums/popisy-glosar.14/
http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/misc/language?redirect=%2Fthreads%2Fbezpecnostni-pravidla-odpovednost-za-ucet.613%2F
http://cs.bigpoint.com/skyrama/board/help/
http://cs.bigpoint.com/tiraz/
https://xenforo.com
http://xenforo.com
http://brivium.com/

	Bezpečnostní pravidla; Odpovědnost za účet
	-Donald77- Board Administrator Team Skyrama


