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Brak portali społecznościowych, brak wyszukiwarek, 

 brak kontaktu ze światem poprzez sieć?  

Okropne, prawda? W takim świecie ciężko byłoby funkcjonować! 

My wiemy jak ważny jest dla Ciebie dostęp do Internetu. 

Nie wiemy jednak, czy potrafisz zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.   

 

 

 

 

ZNASZ TE POJĘCIA?  

Jeśli nie – polub nasz fanpage www.facebook.com/serfujebezpiecznie  

i bądź na bieżąco z tematem! 

 

PHISHING, PHARMING, SEKSTING, HEJTING, 

CLICKJACKING, ADWARE, ROOTKIT, KEYLOGGER, SCUMWARE 
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Pamiętaj, że Internet to nie tylko źródło rozrywki i edukacji, to także miejsce,  

gdzie czyhają na Ciebie różne niebezpieczeństwa.  

 

Wystarczy kierować się kilkoma zasadami, by zapewnić sobie ochronę przed 

cyberprzemocą:   

 

 W sieci nic nie ginie! Przemyśl dwa razy, zanim coś opublikujesz.  

 Nie podawaj poufnych danych w sieci (np. miejsca zamieszkania, peselu). Zawsze 

pomyśl, czy zdjęcie, które wrzucasz do Internetu nie stanie się kiedyś źródłem 

Twoich problemów. Dziś fajnie jest się z niego pośmiać, ale czy jak dorośniesz 

będzie tak samo zabawnie? 

 Pamiętaj, że anonimowość w Internecie jest tylko złudzeniem. Zawsze można Cię 

„namierzyć”!   

 Zainstaluj program antywirusowy na swoim komputerze.  

 Nie pobieraj i nie otwieraj załączników od osób, których nie znasz. Mogą zawierać 

wirusy lub złośliwe oprogramowanie. 

 Nie ufaj osobom, które do Ciebie piszą, a których nie znasz. Nigdy nie masz 

pewności, kto jest po „drugiej stronie”. 

 Nie hejtuj/nie obrażaj. Pamiętaj, że niesie to za sobą takie same konsekwencje, jak  

w „świecie rzeczywistym”. Pisząc coś niewłaściwego zastanów się, czy w „realu” 

postąpiłbyś tak samo?  

 Pamiętaj, że za przemoc w Internecie ponosisz konsekwencje karne. 

 REAGUJ. Jeżeli spotkałeś się z cyberprzemocą w sieci lub byłeś jej świadkiem, 

koniecznie kogoś o tym poinformuj, najlepiej rodziców, opiekunów, czy nauczycieli.  

Z zagrożeniami i niebezpieczeństwem w sieci trzeba walczyć. Cyberprzemoc jest 

karalna i nie można przechodzić nad nią obojętnie! 

 

Pamiętaj: 

SERFUJ BEZPIECZNIE! 
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