
Twoje dane – 
Twoja sprawa 

Prezentacja autorstwa 

klasy 8C 



Nie 
udostępniaj 
swoich haseł 

przez 
internet. 



Pliki Cookie 



Staraj się pobierać pliki tylko ze 
stron internetowych które znasz.  



Wirtualni znajomi 

W internecie bardzo łatwo nawiązuje się nowe znajomości. Nic dziwnego. 
Czasami o wiele łatwiej jest porozmawiać z kimś obcym w sieci, niż z 
koleżanką, kolegą, a nawet z mamą czy tatą w świecie realnym (w szkole, czy 
przy rodzinnym obiedzie...). Warto więc zachować szczególną czujność i – 
nawet jeśli nam to nie do końca w smak, bo zawsze i wszystkim wierzymy – nie 
być zbyt ufnym. Tu nie zawsze możesz przecież zobaczyć, z kim naprawdę 
rozmawiasz. Nowy kolega lub koleżanka może okazać się kimś zupełnie innym 
niż osoba, za którą się podaje. Np. oszustem, który chce Cię dobrze poznać, by 
– kiedy mu zaufasz –okraść Cię lub skrzywdzić. Zdarza się to bardzo rzadko i 
nie jest żadną regułą, ale pamiętaj o tym i chroń siebie i swoich bliskich. 



Jeżeli napiszę do ciebie 
nieznajomy to: 

Nie podawaj 
swojego miejsca 

zamieszkania. 

Nie podawaj 
żadnych swoich 

danych. 

Nie spotykaj się z 
nim. 



• Chwytaki IP które mogą odsłonić 

twoją lokacje. 

• Wirusy (np. Trojan) które będą się 

podawały jako zwyczajne programy. 

• Oszusci którzy będą próbowali 

okraść ciebię z pieniędzy lub twoich 

danych osobistych. 

Zagrożenia występujące w 
sieci. 



Bezpieczeństwo w Internecie 
 

• 10 zasad bezpiecznego korzystania z internetu: 

• Korzystaj z oprogramowania antywirusowego 

• Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób 

• Ostrożnie pobieraj pliki z sieci 

• Unikaj klikania nieznanych linków i otwierania załączników w 
wiadomościach e-mail 

• Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć 

• Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych 

• Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr 

• Czytaj regulaminy 

• Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL 

• Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje 

 



Wirusy też są złośliwe 
 

Korzystając z komputera z dostępem do Internetu, jesteś 
narażony na ściągnięcie tzw. wirusów, czyli programów 
mających, w założeniu ich autora, uszkodzić twój komputer. 
Mogą one skasować dane, wyłączyć komputer, odgrywać 
niepożądane dźwięki, spowodować wolniejszą pracę 
komputera, kraść informacje znajdujące się na dysku.Jednym 
z groźnych wirusów jest wirus nazwany koniem 
trojańskim, będący programem śledzącym twoje działania 
i pozwalający na kontrolowanie twojego komputera innym 
osobom.  
Drugim, równie popularnym wirusem, jest tzw. robak, czyli 
program tworzący własne kopie. Jego działanie skutkuje, 
przede wszystkim, zmniejszaniem na dysku miejsca, które 
możesz wykorzystać na swoje potrzeby. Inne wirusy poznasz 
w kolejnych klasach. 

http://javascript:void(0);


Pamiętaj, że dużo stron ma opcję recenzji. 

Zawsze można skonsultować się z opiniami 

innych bądź poszukać ich w internecie lub 

platformie YouTube.

Można również porozmawiać na ten temat z 

rodzicami, wejść na strone UODO by 

poinformować siebię czy dane akcje są 

zgodne z Polskim prawem.  

Konsultacja ze źródłami 
informacyjnymi. 



Jak chronić 
siebie w 

internecie. 

Nie klikaj w 
podejrzane 

linki. 

Nie wchodź 
na strony 

których nie 
znasz. 



Jak się chronić? 

• Używając VPN 

VPN (Virtual Private Network lub Wirtualna 

sieć prywatna) to bezpieczne, szyfrowane 

połączenie między dwiema sieciami lub 

między użytkownikiem i siecią. Dzięki 

sieci VPN można anonimowo przeglądać 

Internet. ... Szyfrowanie danych i fałszywy 

adres IP zapewniają Ci bezpieczeństwo i 

prywatność. 

• Nigdy nie ufaj komuś, kogo nie znasz. 

Wiele ludzi podaje się za ludzi którymi nie 

są. Pamiętaj że w internecie wszyscy mają 

pełną anonimowość, wiele osób będzie 

próbowało ciebie oszukać na wydawanie 

pieniędzy lub twoich danych personalnych. 


