
BEZPIECZNE ZACHOWANIA 

 CZUJNOŚĆ OSTROŻNOŚĆ I OGRANICZONE ZAUFANIE 

• Potwierdzaj wiadomości elektroniczne, nawet z adresów znajomych – ktoś mógł użyć 

ich tożsamości, 

• Nie otwieraj odnośników i plików przesłanych komunikatorem internetowym jeżeli nie 

masz pewności ich pochodzenia, 

• Nie otwieraj załączników, których się nie spodziewałeś, 

• Nie podawaj haseł i numerów PIN w e-milach. 

 BEZPIECZNE HASŁO 

• Hasło łatwe do zapamiętania, lecz trudne do odgadnięcia lub złamania 

• Różne hasła do konta, poczty, serwisów internetowych, tak aby ujawnienie jednego 

hasła nie dało dostępu do wszystkiego co chronimy 

• Składające się z liter i cyfr 

 OCHRONA KOMPUTERA I JEGO OPROGRAMOWANIA 

• Zapora sieciowa - wykrywa nowe, nieznane programy usiłujące komunikować się 

poprzez Internet, odcina dostęp z zewnątrz do usług, których nie chcemy udostępniać, 

blokuje dostęp do Internetu programom, które nie powinny mieć takiej możliwości 

• Aktualizacja oprogramowania - należy pamiętać o regularnej aktualizacji wszystkich 

posiadanych programów, jest w interesie użytkownika.  Nowsze wersje 

oprogramowania pozbawione są błędów starszych wersji 

• Oprogramowanie antywirusowe 

• Oprogramowanie anty-szpiegowskie - oprogramowanie szpiegowskie ukrywa się w 

systemie operacyjnym, by wyświetlać reklamy, śledzić poczynania użytkownika lub 

określać jego preferencje. Nie szkodzi ono bezpośrednio, często nie jest zatem 

uwzględniane przez programy antywirusowe 

• JAK CHRONIĆ DZIECI W INTERNECIE? 

» Niech komputer stoi we wspólnym miejscu 

» Interesuj się tym, co robi Twoje dziecko w sieci 

» Rozmawiaj z nim o tym 

» Nie bój się przyznać do niewiedzy 

» Naucz dziecko, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje 

» Naucz dziecko, by nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie 

» Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy 

» Nie krytykuj, nie obwiniaj, jeśli coś się stanie 

» Jeśli coś budzi Twoje wątpliwości, czegoś nie wiesz, poradź się specjalistów 

» Rozmawiaj z dzieckiem, rozmawiaj i jeszcze raz rozmawiaj 

 


