
Zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu

W prezentacji wykorzystano 
materiały udostępnione przez 
Gabrielę Kwartę
Good Books



1. 
Korzystając z Internetu pamiętajmy o 

zainstalowaniu antywirusa. 

Może być:
• bezpłatny: Avast

https://www.avast.com
• płatny: Kaspersky, Norton, McAfee

https://www.avast.com/


2.
Pobieramy pliki z oficjalnych stron

Nie należy korzystać z takich stron jak 
np. dobreprogramy.pl lub 
programosy.pl



3. 
Używaj haseł trudnych do rozszyfrowania

Hasło (szczególnie do banku 
i poczty email) powinno być 
długie, składać się z liter i 
cyfr, być niepowtarzalne i 
oryginalne (nie własne imię, 
data urodzenia lub xyz)



4. 
Nie otwieramy maili od podejrzanych 

adresów

szczególnie jeśli 
zawierają linki i pliki



5.
Chrońmy się przed nadmiarem reklam

• Możemy zablokować reklamy na 
stronach internetowych używając 
programu AdBlock Plus 
https://adblockplus.org

• Nie klikamy w reklamy w stylu 
„Jesteś 1000 osobą, wygrałeś 
smartfona!”

https://adblockplus.org/


6. 
Używając Internetu możesz być incognito

W przeglądarkach 
(Chrome, Mozilla, 
Internet Explorer) 
znajduje się opcja „Tryb 
incognito”, który 
pozwala przeglądać 
strony bez zapisywania 
ich w historii, bez 
pobierania ciasteczek i 
bez zapisywania haseł, 
czy danych, które 
wpisujemy w 
formularze



7. 
Najpierw sprawdź, później kupuj

Zakupy online – należy sprawdzać wiarygodność strony zakupowej lub 
prywatnych osób, które sprzedają na https://allegro.pl

https://allegro.pl/


8. 
Pamiętaj, że bank:

• NIE wysyła informacji o blokadzie konta e-mailem. Dzwoni.

• NIE podaje linków do systemu transakcyjnego w e-mailach lub 
SMS-ach NIE prosi o weryfikację za pomocą danych z karty

• NIE dzwoni z prośbą o podanie hasła do konta lub numeru karty 

• NIE prosi o zainstalowanie programu do otwierania wyciągów



9. 
Uważaj na fake newsy (fałszywe informacje)

Nie wierzmy we wszystko, co jest napisane w Internecie, media też nie 
zawsze maja rację, bądźmy więc ostrożni w osądzaniu



10. 
Zapisuj wartościowe pliki na kilku 

nośnikach

Zdjęcia, skany dokumentów zapisuj jednocześnie np. na telefonie, 
komputerze i pendrive lub dysku sieciowym



11. 
Pamiętajmy o RODO i ochronie wizerunku

Jeśli nie chcemy być w bazie numerów telefonów lub adresów 
mailowych, do których wysyłane są marketingowe informacje –
możemy się wypisać/poprosić o wypisanie. Możemy również nie 
zgodzić się na publikowanie naszych zdjęć w sieci.
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