
Jak bezpiecznie korzystać z sieci?  

Internet nie jest tylko miejscem rozrywki. Za jego pośrednictwem robimy przelewy bankowe czy 

organizujemy akcje społeczne. Gdy załatwiamy coś ważnego, zwykle zależy nam na tym, aby 

niepowołane osoby nie miały dostępu do pewnych informacji. 

 

Ochrona prywatności w internecie nie jest łatwa. Wielu jej użytkowników ma korzyści z 

posiadania twoich danych osobowych — wśród nich są m.in. reklamodawcy. Dlatego też, 

niestety, często twoje dane są sprzedawane w celach marketingowych. 

 

Odpowiedzialne, bezpieczne korzystanie z sieci pomaga w chronieniu twojej prywatności. Nie 

musisz godzić się na każde ciasteczko, które pomaga w śledzeniu twoich internetowych 

działań. Możesz się chronić przed internetowymi szpiegami na wiele różnych sposobów: 

 

Tryb prywatny („incognito”) w przeglądarkach. Jest przydatny, jeśli korzystasz z komputera 

dostępnego dla innych osób. Po zakończeniu twojej sesji przeglądarka automatycznie kasuje 

całą jej historię oraz ciasteczka. 

Ustawienie „silnego” hasła. Zabezpieczaj swoje konta w internecie hasłami, które bardzo trudno 

złamać. Ważne jest to, aby były jak najdłuższe, a mimo to łatwe do zapamiętania. Nie ustawiaj 

wszędzie takiego samego hasła. 

Bezpieczne połączenie https:// W niektórych sytuacjach jest niezbędne, np. w kontaktach z 

bankowością internetową. Oznacza się je za pomocą zielonego elementu na pasku adresu (np. 

kłódeczki). Komunikaty przesyłane między użytkownikiem a daną stroną są wówczas 

dodatkowo szyfrowane. Dzięki temu dane nie mogą być przechwytywane i zmieniane przez 

niepowołane osoby. Czasem zdarza się, że pojawiają się ostrzeżenia o błędach certyfikatu. Nie 

ignoruj ich, zwłaszcza jeśli witryna nie jest godna zaufania lub wcześniej nie pojawiał się na niej 

błąd. 

Wylogowanie się po skończonej pracy. Oczywiste, a jednak — można o nim zapomnieć! 

Stosowanie pseudonimów. Jeśli nie musisz podawać swoich danych prywatnych — nie rób 

tego. Im mniej informacji o tobie jest w sieci, tym twoja aktywność w niej jest bezpieczniejsza. 

Sposoby na ograniczenie dostępu do danych stosuj rozważnie. Z narzędzi do ukrywania 

tożsamości nie będziesz miał pożytku, jeśli np. zalogujesz się na Facebooka. Nie pomoże też 

bardzo długie hasło, którego nie zapamiętasz. Jeśli zapiszesz je na kartce — możesz ją zgubić. 

Działaj z głową! 
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