„Jak chronić swoje dane osobowe w czasie wakacyjnych wyjazdów”
NIE SZASTAJ ZDJĘCIAMI INFORMACJA RAZ ZAMIESZCZONA W INTERNECIE ŻYJE WŁASNYM ŻYCIEM
W dobie mediów społecznościowych publikowanie informacji jest bardzo łatwe, ale niestety, ich
usunięcie – niemal niemożliwe. Musisz wiedzieć, że publikując zdjęcia w Internecie, tracisz
kontrolę nad późniejszym ich wykorzystywaniem.

WYJECHAŁEŚ W UROCZE MIEJSCE?
ZANIM DO SIECI WRZUCISZ FOTOGRAFIĘ STAMTĄD, POMYŚL, CZEGO NA TEJ
PODSTAWIE DOWIEDZĄ SIĘ O TOBIE INNI
Zdjęcie opublikowane w sieci może zawierać precyzyjną informację o miejscu, w którym je
wykonałeś, a także dokładną datę tego zdarzenia. Jest to informacja jest dla złodziei (gdyż
sugeruje, że nie ma nas w domu). Zawsze też możesz podzielić się swoimi wakacyjnymi
wspomnieniami już po powrocie.

NIE POZOSTAWIAJ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI BEZ ZASIĘGU WZROKU! NIGDY NIE
DAWAJ „W ZASTAW” DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI!
Niezgodną z prawem praktyką jest żądanie pozostawienia dowodu osobistego w zastaw np. za
wypożyczany sprzęt sportowy czy też inne, udostępniane nam przedmioty, jak np. audio
przewodniki w muzeum.

GDY UTRACIMY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ…
W przypadku kradzieży lub zgubienia dokumentu potwierdzającego tożsamości, warto
niezwłocznie zastrzec go w ogólnopolskiej bazie Dokumenty Zastrzeżone (szczegółowe informacje
znajdują się na stronie http://dokumentyzastrzezone.pl/).

GDY PODAJEMY DANE OSOBOWE –
Czy podawanie naszych danych osobowych różnym podmiotom, np. biurom podróży, przewoźnikom,
hotelom jest bezpieczne?
Każda sytuacja kiedy ktoś żąda od nas informacji, dotycząca naszych danych osobowych- jest
sytuacją, która powinna zapalać nam w głowie „żółte światełko” . Światełko, które będzie nam
mówiło: UWAŻAJ, czy te wszystkie informacje, które podajesz to są informacje, które zostaną

wykorzystane do tego celu, do którego sobie życzysz np. nie podawaj wszystkich informacji nt.
swojej karty bankomatowej, swojego konta, informacji o banku – jeżeli one nie są niezbędne.

Czy i jakie informacje na swój temat powinniśmy przekazywać nowo poznanym osobom podczas
ferii/wakacji?
Wszystko zależy od tego w jakim jesteśmy środowisku oraz kim jest osoba, którą spotykamy.
Pamiętajmy jedną bardzo ważną prawdę: NIKT NIE BĘDZIE STRZEGŁ TWOICH TAJEMNIC
LEPIEJ, NIŻ TY SAM JE STRZEŻESZ- jeżeli jakąś informacje przekazujesz na zewnątrz,
pamiętaj że przestałeś nad nią panować.
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