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NIEBEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE    

• wirusy, 

• phishing i inne oszustwa, 

• upublicznienie intymnych informacji, zdjęć, filmów, 

• kontakt z pornografią, przemocą, materiałami promującymi nielegalne treści, 

• kradzież pieniędzy, 

• kradzież tożsamości. 

 

W Internecie na każdego z nas czekają niebezpieczeństwa, przed którymi musimy się bronić 

poprzez różne specjalne do tego programy jak MK cafe, Antywirus plus, VPN, Ad blocker. Te 

programy chronią nas przed rzeczami niżej podanymi  



JAK OCHRANIAĆ SIĘ PRZED WIRUSAMI 

SKANOWAĆ KAŻDY 
PLIK PRZED POBRANIEM 

GO 
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USUWANIE NIE 
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KOMPUTER JAKO WIRUS 
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DANE OSOBOWE I JAK JE CHRONIĆ 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 

zidentyfikowanej osobie fizycznej, które dotyczą naszych wszystkich 

informacji np. nr telefonu, adres zamieszkania, pesel i tym podobne 

Dane osobowe to coś co szczególnie musimy chronić a jest to w tych 

czasach bardzo ważne ponieważ w Internecie wiele ludzi tylko czeka aby 

je wykraść i wykorzystać. Na szczęście nowoczesna technologia może 

działać na naszą korzyść. Jest wiele programów które będą chronić nasze 

dane osobiste  

Nasze dane osobowe mogą także zostać przejęte przez przykładowo kradzież portfela w którym 

zazwyczaj jest większość naszych dokumentów. Podszywanie się pod funkcjonariuszy policji to także 

częsty sposób złodziei aby wykraść nasze dokumenty, dane osobowe i pieniądze. Każdy z nas powinien 

myśleć nad tym co robi i zawsze dokładnie schować dokumenty aby nie były na wieszaku, nie 

powinniśmy publikować zdjęć z żadnym z naszych dokumentów, powinniśmy zamykać wszystkie witryny 

w które mógłby wejść ktoś do tego nie powołany. Jeżeli natomiast dojdzie do wykradzenia naszych 

danych powinniśmy w pierwszej kolejności zgłosić to na policję, i zablokować dane które zostały 

przejęte. 



HACKERZY I JAK SIĘ PRZED NIMI BRONIĆ 

• Hacker – osoba o bardzo dużych, praktycznych umiejętnościach informatycznych, 

która identyfikuje się ze społecznością hackerską, taka osoba potrafi wykraść wiele 

naszych danych dla tego w szczególności powinniśmy się ich obawiać i bronić 

przed nimi a może nam w tym pomóc kilka zasad: 

1. Nie powinniśmy stosować wszędzie jednego i tego samego hasło ponieważ zwiększa to szanse 

wykradnięcia naszych danych 

2. Powinno się zakrywać kamerkę ponieważ hackerzy często wkradają się do naszych systemów i mogą 

widzieć wszystko co robimy a potem nas szantażować naszymi zdjęciami 

3. Niepublikowanie w mediach społecznościowych naszych danych osobowych jak adres naszego 

zamieszkania, nr telefonu i nr karty kredytowej. 

4. Czytanie zawsze regulaminów danych stron i aplikacji ponieważ mogą być tam zawarte umowy np. 

wzięcie pożyczki na dużą sumę, przetwarzanie naszych danych w różnych stronach 

 

 



JAK KUPOWAĆ RZECZY W INTERNECIE? 

Przede wszystkim powinniśmy: 

1.   Starać się płacić kartą płatniczą tylko poprzez blik, paysafecard, płacić dopiero przy odbiorze.  

2.   Sprawdzić opinie o sklepie 

3.   Korzystać z bezpiecznych płatności. 

4.   Kupować tylko w sklepach obsługujących certyfikat SSL. 

5. Dokładnie czytać regulamin 

6. Kupować tylko w sprawdzonych aplikacjach i stronach internetowych 

Pamiętaj iż zawsze jesteśmy narażeni na 

oszustwa dlatego jeżeli to tylko jest 

możliwe nie podawaj swoich danych ani z 

karty kredytowej ani danych osobistych 



PRAWO I RODO 
1. Dane osobowe muszą być: 

a)    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą 

(„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

b)    zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób 

niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów 

badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za 

niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”); 

c)     adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 

(„minimalizacja danych”) 

2. Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich 

przestrzeganie („rozliczalność”). 

a)    Wszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Dla osób fizycznych 

powinno być przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w 

inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te dane osobowe są lub będą przetwarzane. 
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