
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W SIECI 

 

opracowano w oparciu o: JAK BEZPIECZNIE ZWIEDZAĆ CYFROWY ŚWIAT* 

 

Co powinien wiedzieć każdy uczeń: 

 

PRAWO DO PRYWATNOŚCI W SIECI 

! Każdy ma prawo do prywatności – zachowania w tajemnicy danych i informacji o sobie. 

! Jeśli nie chcę, aby moje prywatne dane pojawiały się w Internecie, nie publikuję ich. 

! Nikt nie jest anonimowy w sieci, a dane raz wrzucone do Internetu pozostają tam na zawsze. 

! Nie udostępniam danych osobowych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. 

 

 

OCHRONA DANYCH W SIECI 

! Ograniczam ilość udostępnianych danych, gdy rejestruję się lub korzystam z portalu. 

! Podaję tylko te dane, które ułatwią moim znajomym kontakt ze mną. 

! Nie udostępniam informacji o sobie nieznajomym w sieci.  

! Gdy mam wątpliwości lub coś mnie niepokoi, zwracam się do dorosłego o pomoc. 

! Stosuję bezpieczne hasła.  

! Nie posługuję się jednym hasłem do wszystkich kont i nie udostępniam  

go innym osobom.  

! Pamiętam o regularnej zmianie haseł. 

! Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystam z Internetu, nie udostępniam więcej informacji o sobie 

niż jest to konieczne – chronię swoje dane osobowe, swoją prywatność i siebie. 

! Nie udostępniam danych i wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody. 

! Podaję tylko informacje niezbędne do skorzystania z określonej usługi.  

 

SERIWSY SPOŁECZNOŚCIOWE 

! Jeśli nie mam ochoty opowiadać o sobie, tym bardziej nie podaję tych informacji w Internecie. 

! Myślę dwa razy zanim zamieszczę cokolwiek, gdy mam wątpliwości – nie zamieszczam. 

! Dokładnie wybieram zdjęcia, które zamierzam opublikować. 

! Czytam regulamin portalu zanim założę na nim konto, a jeśli go nie rozumiem  

– proszę o wyjaśnienia dorosłych. 

! Korzystam z ustawień prywatności i sam decyduję kto ma dostęp do publikowanych przeze mnie 

treści. 

! Im mniej informacji udostępniam nieznajomym, tym lepiej. 

 

WIZEUNEK W SIECI 

! Każda aktywność w sieci zostawia ślad. 

! To, co robię w sieci, wpływa na mój wizerunek w realnym życiu. 

! Zanim cokolwiek zamieszczę – zastanawiam się, czy w przyszłości nie będę tego żałował. 

 

KOMUNIKACJA W SIECI 

! Nie podaję swoich danych osobom poznanym w sieci. 

! Prowadząc wideorozmowy zachowuję szczególną ostrożność. 

! Szanuję innych i ich poglądy, a przede wszystkim nie obrażam, nie wyśmiewam. 

 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE W SIECI 

! Nie odpowiadam na wiadomości od nieznanego nadawcy. 



! Nie przesyłam dalej łańcuszków, bo wiem, że są nie tylko szkodliwe, ale też bardzo irytujące 

dla odbiorców. 

! Pamiętam o skanowaniu nośników wymiennych i dbam, aby stosowane zabezpieczenia były 

aktualne. 

! Nie godzę się na obrażanie ani zastraszanie, powiadamiam 

dorosłych o takich sytuacjach bez względu na to, czy dotyczą mnie czy innej osoby. 

! Mądrze planuję swój czas spędzony przed komputerem, tak by nie zaniedbywać obowiązków, 

rodziny i znajomych. 

 

GRY I ZABAWY ONLINE 

! Czytam regulaminy, nie zgadzam się na nic w ciemno. 

! Nie ściągam zbyt wielu aplikacji, rezygnuję z tych, których nie znam. 

! Czytam komunikaty poprzedzające instalację gry czy aplikacji. 
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