
Bezpieczeństwo                  

w sieci



Zasady bezpieczeństwa w sieci, należy m.in.:

• dbać o prywatność swoich danych osobowych – chronić swoją prywatność (nie podawaj 

swoich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, planu dnia, 

informacji o wszystkim, co robisz, informacji nt. miejsca pracy rodziców, itp.);

• zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny;

• nie ufać osobom poznanym w sieci (nie przyjmuj do grona znajomych osób, których wcześniej 

nie poznałeś twarzą w twarz);

• szanować innych w sieci (traktuj innych z szacunkiem, swoje zdanie wyrażaj nie obrażając 

nikogo, nie reaguj agresją na agresję, bierz odpowiedzialność za swoje komentarze w sieci, 

nie przesyłaj hejterskich komentarzy dalej);

• chronić swoje hasła i loginy – często je zmieniać (nikomu nigdy swojego hasła/loginu nie 

udostępniaj);

• nie odpowiadać na zaczepki w internecie;

• korzystać z oprogramowania antywirusowego;



• wymagać natychmiastowego skasowania filmu lub zdjęć zarejestrowanych wbrew woli;

• nigdy nie publikować w sieci i nikomu nie przesyłać intymnych zdjęć lub filmów;

• zastanowić się dwa razy (bądź więcej) zanim coś się opublikuje w sieci;

• prosić administratora serwisu o usunięcie kompromitujących materiałów z Sieci;

• mówić, jeśli coś jest nie tak (gdy coś w Internecie zaniepokoi Cię lub przestraszy, należy

koniecznie powiedzieć o tym rodzicom, można również skontaktować się z Telefonem

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży pod bezpłatnym numerem 116 111);

• w sytuacjach niepokojących reagować jak najszybciej i starać się zabezpieczyć dowody

nieprzyjemnych zdarzeń;

• kończąc pracę na komputerze albo innym urządzeniu z dostępem do internetu, zawsze

wylogować się ze swojego konta/profilu;



PAMIĘTAJ!
NIGDY NIE WIADOMO,

KTO JEST PO DRUGIEJ STRONIE



Zapamiętaj !!!   

Każdy ruch w internecie

zostawia ślad!!!



Ważne!!!
Pamiętaj, internet to skarbnica wiedzy. Zdobywanie 

wiedzy tą drogą jest ciekawe, szybkie i efektywne. 

Pamiętaj jednak o wszystkich zasadach bezpiecznego 

korzystania z internetu. Nie wszystkie informacje, które 

znajdziesz w internecie są prawdziwe.

Bądź bezpieczny                

w sieci!!!

Źródło: https://fdds.pl


