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1 
Dzień Ochrony Danych… 
 

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony 
na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Eu-
ropy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Kon-
wencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w 
sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego 
przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest 
najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodo-
wym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną 
danych osobowych. 

Uznając konieczność pogodzenia podstawowych war-
tości, takich jak poszanowanie prawa do prywatności i 
swobody przepływu informacji między ludźmi, Dzień 
Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony dla 
podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych za-
równo w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego 
obywatela.  

 

 

Zamiarem Rady Europy było po-
nadto uwrażliwienie obywateli na 
ochronę danych, a także poinfor-
mowanie ich o przysługujących im 
prawach oraz o dobrych prakty-
kach. 

Dzień Ochrony Danych Osobowych 
ma zwrócić uwagę wszystkich oby-
wateli państw Europy na kwestie 
związane z ochroną danych  
i przyczynić się do podniesienia po-
ziomu wiedzy w tym zakresie.  
W tym dniu, w całej Europie odby-
wają się różnorodne spotkania, 
konferencje, warsztaty oraz inne 
imprezy towarzyszące, które są 
okazją do zdobycia wiedzy na temat 
ochrony danych osobowych, jak 
również umożliwiają wymianę po-
glądów między osobami zawodowo 
zajmującymi się ochroną danych. 

Rada Europy promuje inicjatywy  
i zapewnia spójność działań organi-
zowanych w ramach tego Dnia. 
Każde państwo i/lub instytucja kra-
jowa lub międzynarodowa może 
uczestniczyć w obchodach. Polska 
włączyła się w organizację Dnia 
Ochrony Danych Osobowych  
w roku 2007 r. Podejmowane dzia-
łania nie są finansowane ze środ-
ków Rady Europy. 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    W dzisiejszym wydaniu: 
 
 

1. Dzień Ochrony Danych … 
 

2. Konkurs UODO 
 

3. Warto wiedzieć: 
 
- kradzież tożsamości 

- niebezpieczna kamera … 

- portale społecznościowe … 

- TikTok pozornie nieszkodliwy… 

- użytkownie smartfona … 

- Istagram 

- Snapchat 

 
4. Konferencji DBI 

 
 
 
 

Dzień Bezpiecznego 
Internetu 

 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)  to ogól-
noświatowe święto obchodzone co roku w 
lutym w ponad 160 państwach. Organizato-
rem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Pol-
skie Centrum Programu Safer Internet 
(PCPSI) współtworzone przez Państwowy In-
stytut Badawczy NASK oraz Fundację Da-
jemy Dzieciom Siłę.  Głównym partnerem 
akcji jest Fundacja Orange. Nadchodzący 
DBI 2021 obchodzić będziemy 9 lutego.  

Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu 
przede wszystkim inicjowanie i propagowa-
nie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieży do zasobów interneto-
wych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i 
wychowawców z problematyką bezpieczeń-
stwa online oraz promocję pozytywnego 
wykorzystywania Internetu. PCPSI zachęca 
przede wszystkim szkoły, organizacje poza-
rządowe, ale także firmy i osoby prywatne 
do wspierania tego przedsięwzięcia poprzez 
organizację inicjatyw o zasięgu lokalnym na 
rzecz bezpieczeństwa młodych użytkowni-
ków Internetu (m.in. zajęć edukacyjnych, 
happeningów, kampanii informacyjnych, 
konkursów). 

 

 
 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

2 
Konkurs  
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Celem Konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci  

i rodziców, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów, 

podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu 

każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi oraz ich rodziców do głębszego 

zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu 

online i offline. 

 

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie 

rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”  

i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych 

osobowych.  

 

Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie do p. Urszuli Pietrzak-Marek,  

p. Sylwii Szafranowicz, p. Magdy Zwierzchowskiej oraz p. Pawła Wacha. 

 
 

Życie rodzinne online i offline 
Porozmawiajmy o ochronie 

danych osobowych 



 

 

  
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ 
 

WARTO WIEDZIEĆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 
Jak chronić swoje dane i prywatność? 
 

 

3 
Jak chronić swoje dane i prywatność? 
 

Z badań Eurobarometru, które dotyczą 
bezpieczeństwa korzystania z sieci, 
wynika, że Polacy podczas użytkowania 
internetu są mniej ostrożni niż ogólnie 
Europejczycy. Co więcej, we wszystkich 
działaniach, jakie podejmujemy, żeby 
zapewnić sobie bezpieczeństwo online 
wypadamy poniżej średniej.  
 
Europejczycy najbardziej obawiają się 
niewłaściwego wykorzystania ich danych 
osobowych – wskazało na to 43 proc. 
korzystających z internetu. Taka obawa 
zajęła pierwsze miejsce w 17 krajach.  
Na drugim miejscu znalazł się niepokój 
związany z płatnościami online,  
z wynikiem 43 proc. i pierwszą pozycją  
w 11 krajach. Tymczasem w Polsce 
zaledwie 32 proc. internautów obawia się 
niewłaściwego wykorzystania danych, co 
dało nam ostatnią pozycję w Unii 
Europejskiej.  
 

Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo płatności, obawia się o nie 27 proc. Polaków. W tym 
przypadku również zajęliśmy ostatnią pozycję, ale wraz z Estonią. Co ciekawe, 22 proc. badanych 
deklaruje brak obaw związanych z korzystaniem z sieci, a w pytaniach o działania, jakie należy 
podejmować, wypadamy poniżej średniej unijnej. Nie oznacza to, że Polacy podejmują odpowiednie 
kroki i brak niepokoju ma uzasadnienie – po prostu w dalszym ciągu nie jesteśmy świadomi zagrożeń. 
Wprawdzie dotąd przeprowadzono już wiele kampanii społecznych, które mają na celu uświadomienie 
Polaków, jednak to w dalszym ciągu zbyt mało. 
 
Żeby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństw związanych z siecią, można podjąć wiele działań i zasto-
sować się do pewnych wskazówek. Kilka prezentujemy!!! 

 
 

 



Kradzież tożsamości – uważaj na swoje dane osobowe! 

Warto wiedzieć  

Tożsamość każdego z nas określana jest przez unikalne cechy, oraz dane osobowe, które umożliwiają naszą identyfikację               
i pozwalają na odróżnienie od innych osób. Dotyczą one m.in. takich danych, jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania,                         
numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, a także innych specyficznych cech charakteryzujących naszą fizyczność, 
umysłowość, czy kulturowość. 
O kradzieży tożsamości mówimy w przypadku, gdy osoba niepowołana, niezgodnie z prawem (najczęściej w sposób 
podstępny), wejdzie w posiadanie naszych danych osobowych. Dane mogą zostać pozyskane m.in. poprzez włamanie do 
naszego osobistego komputera, a także za pomocą przesłanych drogą elektroniczną wirusów czy programów szpiegujących.                  
Do większości przypadków kradzieży danych dochodzi przez nieostrożność ich właściciela, jak również niewłaściwe                    
ich zabezpieczanie. 
 
Jeśli dojdzie do kradzieży tożsamości, jesteśmy narażeni m.in. na: 
- założenie fałszywego profilu czy konta internetowego; 
- umieszczanie w sieci obraźliwych komentarzy, opinii na nasz temat, bądź w naszym imieniu; 
- próby szantażu i wyłudzania pieniędzy; 
- posługiwanie się naszym dokumentem tożsamości w celach niezgodnych z prawem, np. zawarcia umowy czy zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego w naszym imieniu. 
 
Dlatego warto wiedzieć, że… 
- nie udostępniaj zbyt wielu informacji o sobie (w tym np. o swoim statusie majątkowym) w internecie, oraz nie podawaj 

swoich danych osobom, których nie znasz; 
- nie udostępniaj swoich danych osobowych w miejscach publicznych. Staraj się np. w zatłoczonym autobusie nie 

udostępniać danych podczas rozmowy telefonicznej; 
- nie korzystaj z publicznych sieci Wi-Fi. Jeśli jednak, nie masz innej możliwości, użyj wirtualnej sieci prywatnej (VPN),           

aby ukryć swoje działania online, i nie narazić na utratę cennych informacji o sobie; 
- nie udostępniaj zdjęć karty płatniczej ani dokumentów tożsamości w internecie; 
- nie zostawiaj dokumentów (legitymacja, dowód, paszport) w zastaw i nie zezwalaj na ich kopiowanie; 
- używaj programów antywirusowych i oprogramowania pochodzącego z  autoryzowanych źródeł.  Pamiętaj o ich aktualizacji; 
- sprawdzaj ustawienia prywatności online, oraz ustawienia urządzenia z którego korzystasz (usługi lokalizacji, udostępnianie 

zdjęć, kontaktów, kalendarzy, mikrofonu itp.); 
- nie otwieraj e-maili od nieznanych nadawców, a także od znajomych, jeśli budzą Twoje podejrzenia. Pozwoli to uniknąć 

ataków phishingowych, których celem jest m.in. wyłudzenie dodatkowych danych lub uzyskanie dostępu do internetowych 
systemów usług, z których korzystasz; 

- używaj zróżnicowanych haseł dostępu i regularnie je zmieniaj. Nie zezwalaj również, na zapamiętywanie haseł                        
w przeglądarce urządzenia z którego korzystasz, oraz nie podawaj ich osobom trzecim. Warto korzystać ze stron i serwisów 
używających kilkustopniowego procesu uwierzytelniania (np. przy pomocy jednorazowych kodów, przesyłanych SMS-em); 

- usuwaj dane trwale z nośników; 
- zachowaj ostrożność przy wypełnianiu formularzy lub ankiet, upewniając się, że instytucja, która gromadzi Twoje dane, 

udostępniła szczegółowe informacje o sobie oraz sposobie i celu, w jakim chce uzyskać Twoje dane; 
- starannie niszcz dokumenty zawierające Twoje dane osobowe. Nie wyrzucaj na śmietnik rzeczy zawierających dane, które 

pozwoliłyby na Twoją pełną identyfikację.  
 
Jeśli podejrzewasz lub wiesz, że Twoja tożsamość została skradziona: 
- poinformuj o tym fakcie rodziców, nauczycieli, opiekunów; 
- zmień natychmiast hasła dostępu do witryn. Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do działu pomocy technicznej strony,     

w celu uzyskania pomocy; 
- pamiętaj, że każdorazowo należy zgłosić policji kradzież dokumentów zawierających dane osobowe. 



NIEZABEZPIECZONA KAMERA I MIKROFON 
CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ! 

Warto wiedzieć  

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie spędzają obecnie wiele godzin przed ekranami komputerów, laptopów, tabletów, 
smartfonów, już nie tylko w ramach czasu przeznaczonego na rozrywkę, ale w dużej mierze na naukę i obowiązki szkolne 
czy zawodowe. 
 
Pamiętajmy jednak, żeby świadomie i rozsądnie korzystać z usług społeczeństwa informacyjnego, biorąc szczególnie     
pod uwagę ochronę swojej prywatności i osób bliskich. Informacje w sieci bardzo szybko mogą zostać zapisane, 
utrwalone oraz przekazane, a więc przetwarzane przez innych użytkowników, np. w postaci nagrania audio-wideo. 
 
Nieuprawnione zdobycie dostępu do kamery internetowej bądź mikrofonu nie jest wyjątkowo trudne, głównie z powodu 
podstawowych, standardowych zabezpieczeń (jak w przypadku większości urządzeń połączonych z siecią w domyślnych 
konfiguracjach producentów). Oznacza to, że przy niewielkim nakładzie pracy osoba niepożądana może w trybie ciągłym 
podglądać obraz z takiej kamery czy podsłuchiwać użytkownika danego sprzętu. W dalszej kolejności użytkownik            
ten może m.in. stać się ofiarą szantażu, ośmieszenia czy innych niezgodnych z prawem działań wykorzystujących         
jego tożsamość i informacje o nim. 
 
Chrońmy swoje dane i prywatność poprzez świadome decyzje oraz działania w cyberprzestrzeni. 
  
Dlatego warto wiedzieć, że: 
 
- ważna jest ochrona komputera poprzez instalowanie programów zabezpieczających, systematyczną aktualizację 

wszystkich aplikacji oraz używanie silnych haseł; 
 
- kamera powinna być ustawiona w taki sposób, aby nie obejmowała swoim zasięgiem niepożądanych osób trzecich        

i przestrzeni, której nie chcesz pokazywać rozmówcom; 
 
- wystarczy chwila nieuwagi, by zainfekować komputer bądź telefon, a przy tym, dając cyberprzestępcy dostęp             

do Twojego urządzenia i wszystkich zgromadzonych danych, dlatego bądźmy ostrożni, otwierając linki bądź załączniki 
otrzymane od nieznanego nadawcy; 

 
- nie zapominajmy też o coraz popularniejszych domowych urządzeniach, które są stale podłączone do Internetu              

i umożliwiają nam np. zdalne wykonywanie jakiś codziennych czynności, one także często mają wbudowane kamery     
i mikrofony.  
 

Zatem co zrobić z kamerką i mikrofonem… 
Jednym z rozwiązań chroniącym nasz wizerunek oraz prywatność jest dezaktywacja kamerki wraz z mikrofonem                
w menedżerze urządzeń. Należy wtedy pamiętać, aby je uruchamiać tylko wtedy, gdy będziemy chcieli z nich ponownie 
skorzystać.  
Inną możliwością jest zasłonięcie kamerki internetowej w czasie, gdy nie potrzebujemy z niej korzystać. Możemy             
to zrobić za pomocą nieprzezroczystej taśmy klejącej, karteczki samoprzylepnej czy specjalnej do tego osłonki. 



Portale społecznościowe – 8 wskazówek pozwalających chronić prywatność 
Warto wiedzieć  

Portale społecznościowe (w tym wbudowane w nie komunikatory) stanowią stały element codzienności wielu z nas, a już 
ponad wszelką wątpliwość – uczniów. Granica wieku, od którego można korzystać z usług społeczeństwa informacyjnego 
wynosi 16 lat, natomiast przed ukończeniem tego wieku, dzieci mogą posługiwać się nimi za zgodą rodziców. Korzystanie          
z serwisów społecznościowych może sprawić wiele radości, ale też wiązać się z zagrożeniami dla naszej prywatności            
i ochrony danych osobowych. 
  
Pamiętajmy, że dane osobowe udostępniane w social mediach to nie tylko imię, nazwisko, ale również szeroki zakres 
danych, takich jak: nazwa szkoły, nick, czy geolokalizacja naszych urządzeń mobilnych zapisywana na przykład                    
w metadanych zdjęć (obok innych ważnych danych, jak data i czas ich wykonania). Danymi osobowymi może być także 
nasza aktywność w mediach: polubienia i komentarze pod konkretnymi postami, ale do szczególnej kategorii danych 
osobowych należą informacje o naszym zdrowiu, wyznaniu czy poglądach politycznych.  
 
Świadomość ryzyka daje możliwość ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami. Dlatego, korzystając z tego typu portali, 
warto pamiętać o kilku istotnych wskazówkach: 
  
1. Zadbaj o zróżnicowane i silne hasła logowania. Hasło powinno być trudne do odgadnięcia i zawierać duże/małe 

litery, cyfry oraz znaki specjalne. Nie zaleca się zapamiętywania haseł w pamięci przeglądarki lub w aplikacji               
na urządzeniu. Nie należy także używać tej samej nazwy użytkownika w połączeniu z identycznym hasłem                  
we wszystkich aplikacjach, z których korzystasz; 

2. Dopasuj ustawienia prywatności konta. Ustaw je tak, aby dostęp do prywatnych informacji, danych osobowych, 
zdjęć, komentarzy miały jedynie zaufane osoby, będące w gronie Twoich znajomych. Rozważ także, czy Twój profil 
powinien być widoczny dla zewnętrznych wyszukiwarek; 

3. Uważaj, jakimi informacjami, ale też zdjęciami lub filmami, dzielisz się z innymi. Przykładowo, publikowanie zdjęć, 
swoich i najbliższych, wystawione jest na ocenę innych osób, a ewentualna ich reakcja i komentarze mogą okazać się 
raniące, dokuczliwe, a nawet wulgarne. Pamiętaj, że osoba której zdjęcia zamieszczasz – powinna być, co najmniej 
poinformowana o tym fakcie. Raz opublikowana informacja, treść bądź fotografia może pozostać w cyberprzestrzeni 
już na zawsze, a konsekwencje złych wyborów ciągnąć się latami; 

4. Nie ujawniaj zbyt wielu informacji o sobie. Social media nie są odpowiednimi miejscami do dzielenia się 
danymi/informacjami takimi, jak adres zamieszkania, numer telefonu czy miejsce pracy rodziców. Uważaj na 
zamieszczenie zdjęć/nagrań pozwalających osobie nieznajomej zlokalizować miejsce Twojego pobytu.                        
Nie zamieszczaj zdjęć np. legitymacji szkolnej, dowodu tożsamości, karty płatniczej, druków zawierających dane 
osobowe, kart pokładowych czy prawa jazdy. Należy mieć świadomość, że dane osobowe/kontaktowe mogą 
pozyskać przestępcy, którzy zechcą wykorzystać je przeciwko Tobie lub Twoim najbliższym; 

5. Uważaj na zaproszenia od nieznanych użytkowników. Bądź ostrożny i nie akceptuj automatycznie zaproszeń           
do grona znajomych lub obserwowania od obcych osób. Osoba podająca się za Twojego rówieśnika, może okazać się      
w rzeczywistości zupełnie kimś innym, dlatego należy być ostrożnym przy zawieraniu nowych znajomości w sieci. 
Pamiętaj też, że ktoś obcy może się podszyć także za Twojego bliskiego, przejmując wcześniej jego tożsamość w sieci.  

6. Uważaj na tzw. phishing. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych działań zmierzających do kradzieży loginów         
i haseł, które dotyczy również portali społecznościowych. Hakerzy rozsyłają odsyłacze do fałszywych serwisów 
społecznościowych, do złudzenia przypominających te, z których korzystasz na co dzień. Po kliknięciu w taki link 
i wprowadzeniu danych do logowania cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych; 

7. Uważaj na szkodliwe oprogramowanie, które może być przesyłane za pomocą komunikatorów. Zachowaj czujność 
zanim otworzysz otrzymany link, upewniając się, że pochodzi z zaufanego źródła. Hakerzy, wykorzystując nieuwagę 
użytkownika, rozsyłają linki do zainfekowanych stron lub dodają złośliwe rozszerzenia do przeglądarek, dzięki czemu 
mogą przejąć kontrolę nad kontem użytkownika; 

8. Uważaj na publiczne lub niezabezpieczone połączenia internetowe. Nie loguj się do serwisów społecznościowych 
podczas korzystania z otwartych sieci, gdyż może to grozić udostępnieniem wrażliwych informacji cyberprzestępcom.  
 

 



skierowana głównie do nastolatków, która umożliwia użytkownikom tworzenie                           
i udostępnianie krótkich filmów ze śpiewem i tańcem. Udostępnione w aplikacji wideo 
można wzbogacić o wiele filtrów i nakładek. Klip wyświetla się zapętlony, a fani 
(obserwujący) mogą go lajkować i komentować.  
 

TikTok - pozornie nieszkodliwa aplikacja społecznościowa  

Warto wiedzieć  

Aplikacja publikuje wszystkie treści (nagrania) bez żadnej kontroli nad jej zawartością, umożliwiając publiczny dostęp 
wszystkim użytkownikom aplikacji.  Niesie to za sobą ryzyko rozpowszechniania nagrania, a więc i dostępu                         
do nieodpowiednich dla uczniów treści, takich jak pornografia, przemoc czy materiały szerzące nienawiść i wulgarne 
treści.  
  
Coraz częściej słyszy się także o zarzutach stawianych aplikacji TikTok związanych z dyskryminacją. Jak się okazuje, 
nie każdy użytkownik może czerpać równą radość z obecności na tej platformie: aplikacja filtruje treści według własnych 
kryteriów „atrakcyjności”.  
  
Dlatego tak ważna jest rozwaga i czujność także wśród uczniów, aby wiedzieli, jakie treści i komu mogą udostępniać. 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich prywatności podczas korzystania z aplikacji, warto przekazać 
im następujące wskazówki: 
  
- włącz ustawienia Konto prywatne – od tej pory konto będzie niedostępne dla osób spoza listy kontaktów (pamiętaj,  

by w opisie nie podawać swoich danych osobowych – jest on zawsze widoczny dla pozostałych użytkowników, nawet, 
gdy konto jest ustawione jako prywatne); 

  
- wyłącz funkcje Umożliw innym znalezienie mnie, zwiększy to dodatkowo poziom bezpieczeństwa. Po wyłączeniu        

tej opcji nikt nie będzie mógł wyszukać konkretnego profilu; 
  
- loguj się za pomocą systemu logowana w aplikacji TikTok. Staraj się nie korzystać z logowania za pomocą innych 

mediów społecznościowych; 
 

- nie ujawniaj (w ustawieniach aplikacji) lokalizacji użytkownika oraz staraj się nie prowadzić transmisji na żywo           
np. z domu; 
 

- zachowaj ostrożność, przyjmując nieznajomych do grona obserwatorów i nie odpowiadaj na prośby o numery 
telefonów, adresy, zdjęcia lub filmy; 

 
- w ustawieniach prywatności zablokuj funkcję pobierania filmów – mogą one być wykorzystane przez innych 

użytkowników w nieuprawniony sposób; 
 
- rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z trybu bezpieczeństwa, dzięki któremu mają możliwość monitorowania 

profilu dziecka, a także nadawania kontom statusu prywatności, blokowania nieuprawnionym osobom dostępu         
do lokalizacji, decydowania o czasie korzystania z aplikacji oraz ograniczenia dostępu do nieodpowiednich treści. 

 
Przede wszystkim rekomendujemy rozmowę z uczniem na temat funkcjonowania mediów społecznościowych                     
i wyjaśnienie, jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego ich używania. 

 



Użytkowanie Smarfona a ochrona naszej prywatności 

Warto wiedzieć  

Smartfon to przenośne urządzenie multimedialne łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera przenośnego. 
Jest to często najbardziej osobiste urządzenie elektroniczne, którego używamy. Zabieramy go do szkoły, do pracy, na spotkania, 
a nawet jest tuż obok, gdy idziemy spać. Wykorzystując jego możliwości, używamy wielu aplikacji (akceptując przy tym 
regulaminy), przeglądamy Internet, wymieniamy wiadomości, korzystamy z serwisów społecznościowych, robimy zdjęcia, 
kręcimy filmiki, oraz pozwalamy na gromadzenie danych o naszym położeniu. Jednymi słowy, nasze urządzenie jest skarbnicą 
informacji o nas, naszych upodobaniach i stylu życia – „wie o nas” praktycznie wszystko.  
 
Cyberprzestępcy dostrzegli ogrom możliwości, jakie dają smartfony, na nielegalne zdobycie naszych danych osobowych, 
poufnych informacji i innych ważnych treści, które przechowujemy w urządzeniach. Dlatego musimy być szczególnie czujni 
podczas używania swoich przenośnych urządzeń i jeszcze bardziej chronić własne dane osobowe, oraz szeroko pojętą 
prywatność. 
 
Dlatego warto wiedzieć, jak chronić dane… 
 
- Blokuj ekran. Ustawienie automatycznej blokady urządzenia i konieczność jego odblokowania za pomocą kodu PIN lub 

wzoru, ograniczy ryzyko dostępu do naszej prywatnej przestrzeni i możliwość kradzieży danych; 
- Systematycznie aktualizuj oprogramowanie urządzenia oraz korzystaj ze sprawdzonego programu antywirusowego. 

Regularne skanowanie smartfona może wykryć zainfekowane pliki czy też niebezpieczne aplikacje; 
- Sprawdzaj uprawnienia aplikacji. Przemyśl czy określona aplikacja powinna mieć dostęp, do zasobów takich jak galeria, 

kontakty, geolokalizacja, wiadomości, ale też czy godzisz się na dostęp do kamery i mikrofonu. Rozważ, czy ewentualny 
dostęp do zasobów smartfona ma być stały czy jedynie na czas działania aplikacji; 

- Zastosuj tryb prywatny. Umożliwia on przeglądanie stron WWW bez zapisywania historii, plików cookie i wyszukiwanych 
fraz. Pamiętaj, że nie gwarantuje on pełnej anonimowości w sieci, ale pozwala na zwiększenie poziomu prywatności; 

- Uważaj na ładowanie przez kabel USB. Bądź ostrożny, podłączając smartfon do obcego komputera lub gniazdka USB – 
może być to niebezpieczne i narazić Cię na kradzież danych lub zainfekowanie urządzenia. Warto posiadać kabel, który 
pozwala wyłącznie na ładowanie urządzenia, ale nie na przesył danych; 

- Rozważnie korzystaj z publicznych sieci bezprzewodowych Wi-Fi. Pamiętaj, że nazwa sieci Wi-Fi może być ustalona 
dowolnie i  celowo wprowadzać w błąd, sugerując, że należy np. do Twojej szkoły, a tak naprawdę być siecią uruchomioną  
w celach przestępczych. Dlatego staraj się korzystać wyłącznie z serwisów oraz usług z zaszyfrowanym ruchem,                        
np. w przeglądarce będą to połączenia zabezpieczone za pomocą protokołu HTTPS. Możesz też rozważyć wykorzystanie 
sprawdzonej aplikacji VPN; 

- Pomyśl nad kupnem folii prywatyzującej. Naklejenie tego typu filtru na ekran, uniemożliwia osobom będącym w pobliżu 
podglądanie wyświetlanych w smartfonie treści. Oznacza to tyle, że osoba siedząca obok nas, np. w pociągu, w poczekalni, 
nie zobaczy co czytamy i jakie wykonujemy operacje na naszym urządzeniu; 

- Systematyczne czyść urządzenie. Kasuj „śmieci systemowe” - aplikacje i dane, z których już nie korzystasz. Pamiętaj również 
o kasowaniu historii przeglądania i zamykaniu zbyt wielu otwartych wcześniej kart (w niektórych nadal możemy być 
zalogowani do stron WWW). Zwiększy to bezpieczeństwo, jak również szybkość działania urządzenia; 

- Pamiętaj o wylogowaniu się z serwisów WWW. Spowoduje to przerwanie uwierzytelnionego połączenia ze stroną, a nawet 
usunięcie danych logowania, np. w postaci plików cookie, zmniejszając przy tym możliwość kradzieży Twojej tożsamości; 

- Bądź przezorny. Zabezpiecz się na wypadek zagubienia/kradzieży smartfona. Warto włączyć usługi lokalizujące urządzenie 
oraz umożliwiające zdalne usunięcie danych czy też zresetowanie do fabrycznych ustawień; 

- Zadbaj o kopię zapasową. Twórz regularnie lokalną kopię danych lub korzystaj z backupu w chmurze. Dzięki temu szybko 
odzyskasz dostęp do ważnych danych w przypadku awarii, zgubienia lub kradzieży telefonu; 

- Gdy chcesz sprzedać/oddać telefon zwróć szczególną uwagę, aby Twoje poufne dane nie dostały się w ręce obcej osoby,      
a zwłaszcza cyberprzestępców. Oprócz procesu przywrócenia ustawień fabrycznych urządzenia, warto włączyć opcję 
szyfrowania danych, znajdującą się w ustawieniach prywatności. 
 
 



Warto wiedzieć... 
Instagram
jesteś jednym z ponad miliarda użytkowników

Korzystając z popularnej na całym świecie aplikacji Instagram, służącej do edytowania oraz publikowania zdjęć i czasowych 
relacji (stories), pamiętaj o podstawowych zasadach ochrony danych osobowych. Kieruj się poniższymi wskazówkami:

 Gdy publikujesz swój wizerunek, rób to mądrze – nie zamieszczaj zdjęć swojego najbliższego otoczenia, a także osób, które nie 
wyraziły na to zgody. Twój wygląd zewnętrzny lub nawet głos to również dane, które mogą zostać skradzione. Dbaj o prywatność!

 Nie podawaj zbyt wielu informacji na swój temat. Imię i nazwisko, data urodzin czy miejsce zamieszkania nie muszą być widoczne na 
Twoim profilu. Przyjmij zasadę „im mniej o mnie w sieci – tym lepiej”.

 Jeśli chcesz zwiększyć poziom prywatności, ustaw status swojego konta na prywatne. Funkcję tę znajdziesz w zakładce oznaczonej 
zębatką.

 Aplikacja mobilna: ustawienia → prywatność → prywatność konta → konto prywatne
Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → konto prywatne

Teraz możesz mieć pewność, że nikt nie zaobserwuje Cię bez Twojej zgody. Profil prywatny gwarantuje też, że Twoje zdjęcia będą 
widoczne wyłącznie dla osób zaufanych. Status przełączyć można w każdej chwili.

 Jeśli ktoś bez Twojej zgody udostępnia zdjęcia i filmy albo publikuje treści, których nie chcesz oglądać, możesz przestać obserwować 
takiego użytkownika lub zablokować go. Możesz także zgłosić aplikacji konto osoby, która według Ciebie narusza zasady społeczności.

 Sam możesz zdecydować, z kim chcesz podzielić się swoją relacją, dzięki czemu odbiorcami Twojego stories może być tylko grupa 
zaufanych przyjaciół i znajomych. Listę bliskich znajomych w łatwy sposób możesz ustawić na swoim profilu. W dowolnym momencie 
możesz ją zaktualizować lub usunąć.

 Aplikacja mobilna: ustawienia → konto → bliscy znajomi

 Twoje hasło do Instagrama powinno być silne, trudne do złamania, ale i takie, które będziesz w stanie zapamiętać. Sama aplikacja 
rekomenduje użycie liter drukowanych, cyfr oraz innych znaków, np. łącznika lub myślnika. By zmienić hasło na nowe, zajrzyj do opcji 
aplikacji.

  
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → hasło

Przeglądarka internetowa: ustawienia → zmień hasło

Korzystaj również z dwuetapowego uwierzytelniania za pośrednictwem SMS, dzięki czemu zwiększysz bezpieczeństwo swojego konta.
  
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → uwierzytelnianie dwuskładnikowe

 Dzięki narzędziom Instagrama bezproblemowo sprawdzisz, jakich zmian w profilu dokonywałeś przez cały okres użytkowania aplikacji 
– czy i kiedy zmieniałeś hasło, adres mailowy, numer telefonu. Jak brzmiał stary nick, co zamieściłeś w biogramie, oraz czy podawałeś 
tam linki do stron zewnętrznych. Możesz uzyskać do nich dostęp, kierując się poniższą instrukcją.

  
 Aplikacja mobilna: ustawienia → zabezpieczenia → dostęp do danych 

Przeglądarka internetowa: ustawienia → prywatność i bezpieczeństwo → dane konta

 Za każdym razem wyloguj się po zakończonej sesji. Zapewni to maksymalną ochronę konta oraz utrudni osobom trzecim dostęp do 
niego. Pamiętaj, by dane do logowania nie były zapisane w przeglądarce, z której korzystasz. Po zalogowaniu pojawi się komunikat: 
Zapisać Twoje dane logowania? Tu należy wybrać opcję nie teraz. Rozwiązanie to umożliwi ochronę Twojego loginu i hasła przed 
innymi osobami korzystającymi z komputera.

 Miej na uwadze, że Instagram stale ewoluuje. W momencie gdy pojawia się oficjalna aktualizacja, zapoznaj się z nią, czytając podane 
w wyciągu informacje. Każdorazowo monitoruj zachodzące zmiany, by w razie potrzeby reagować.

 Wszelką dodatkową pomoc znajdziesz pod adresem facebook.com/help/instagram.



Warto wiedzieć... 

Snapchat
korespondencja obrazem

Aplikacja Snapchat umożliwia komunikowanie się jej użytkownikom głównie za pomocą wyświetlanych 
jednorazowo zdjęć (snapów). Użytkownik sam decyduje, ile sekund trwa przesłana przez niego projekcja. Zdjęcia 
można też zamieszczać w czasowych, domyślnie publicznych relacjach (stories).

Jeśli zdecydujesz się na używanie aplikacji Snapchat, pamiętaj o dbaniu o swoją prywatność – zgodnie z poniższymi 
zasadami: 

 Nie zamieszczaj zdjęć swojego najbliższego otoczenia – domu, pokoju, klasy w szkole. Pamiętaj o niepublikowaniu 
wizerunku osób, które nie wyraziły na to zgody. Należy wziąć także pod uwagę, że zakrywanie twarzy lub innych 
obszarów zdjęcia za pomocą wbudowanych grafik Snapchata, nie zapewnia prywatności występującym na zdjęciu 
osobom. Oprogramowanie firm trzecich potrafi takie elementy graficzne usunąć, odkrywając oryginalną zawartość 
fotografii.

 Nakładając filtry/nakładki na zdjęcie, staraj się ograniczać te dedykowane lokalizacji. Jeśli używasz Snap Mapy, 
ogranicz swoją widoczność do minimum. W zakładce „ustawienia” skonfigurujesz grupę odbiorców mogących 
wyświetlać Twoją lokalizację. Pamiętaj, by nigdy nie zdradzać nieznajomym, gdzie aktualnie przebywasz!

 Aplikacja mobilna: ustawienia → usługi dodatkowe/prywatność

 Zwracaj uwagę na powiadomienia wewnątrz aplikacji. Jeśli odbiorca zrobi zrzut ekranu (screenshot), Snapchat 
poinformuje o tym nadawcę, wysyłając stosowne powiadomienie. Otrzymasz wówczas komunikat „*nazwa 
użytkownika* zrobił(a) zrzut ekranu”. Jeśli wzbudza to Twoje podejrzenia – reaguj!

 Nigdy nie podawaj nieznajomym swoich danych; nie wysyłaj zdjęć, filmów, numerów telefonu, adresów. Jeśli nie znasz 
kogoś osobiście, nie dodawaj go do grona znajomych.

 Pamiętaj o tym, by nie udostępniać więcej danych, niż jest to konieczne do korzystania z aplikacji.

 Stwórz trudne do złamania hasło. Powinno składać się z dużych i małych liter, być długie, zawierać liczby lub inne 
znaki. Ponadto wskazane jest używanie uwierzytelnienia dwuetapowego.

  
 Aplikacja mobilna: ustawienia → moje konto → hasło/uwierzytelnienie dwuetapowe

 W ustawieniach dokonasz istotnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych – wyczyścisz zapis rozmów i historię 
wyszukiwania.

  
 Aplikacja mobilna: ustawienia → usługi dodatkowe/prywatność/czynności na koncie

 Wyloguj się po każdej zakończonej sesji. Zapewni to maksymalną ochronę konta.

 Monitoruj zachodzące w aplikacji zmiany. Zapoznawaj się na bieżąco z informacjami o aktualizacji Snapchata. Ich treść 
powinna być dla Ciebie zrozumiała. Jeśli nie jest, skonsultuj się z rodzicem albo opiekunem.

 Systematycznie aktualizuj system i oprogramowanie urządzenia oraz korzystaj ze sprawdzonego programu 
antywirusowego. Regularne skanowanie smartfona może wykryć zainfekowane pliki, niebezpieczne aplikacje czy też 
źle zabezpieczone sieci  Wi-Fi.



 

Organizatorem Dnia Bezpiecznego Inter-

netu (DBI) w Polsce od 2005 roku jest Pol-

skie Centrum Programu Safer Inter-

net (PCPSI), które tworzą państwowy insty-

tut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy 

Dzieciom Siłę .  

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obcho-

dzić będziemy 9 lutego. DBI ma na celu 

przede wszystkim inicjowanie i propagowa-

nie działań na rzecz bezpiecznego dostępu 

dzieci i młodzieży do zasobów interneto-

wych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i 

wychowawców z problematyką bezpie-

czeństwa online oraz promocję pozytyw-

nego wykorzystywania Internetu.  Co roku, 

PCPSI podejmuje liczne działania, które 

mają służyć realizacji powyższych celów. 

Jednym z nich jest organizacja konferencji z 

okazji DBI adresowana do przedstawicieli 

sektora edukacyjnego. 

 

4 
Konferencja DBI 

 

  

Więcej informacji na stronie 

https://www.saferinternet.pl/dbi/konferencja-dbi.html 

Konferencja online z okazji 

Dnia Bezpiecznego Internetu 

odbędzie się  

 

09.02.2021 

 w godz. 17.00-20.30 

https://nask.pl/
https://fdds.pl/


 

Niniejsze wydanie specjalne opracował zespół KPI w składzie: 

Urszula Pietrzak-Marek 

Magdalena Zwierzchowska 

Sylwia Szafranowicz 

Paweł Wach 

Tomasz Marek 
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