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Mam kota
na punkcie

Danych

Od Redakcji
Każdy potrzebuje prywatności. Jej
ochrona zależy głównie od nas,
ale częściowo też od innych. Nie
zawsze
możemy
decydować
o tym, jakie informacje na swój
temat znajdziemy w Internecie,
a ślady, jakie zostawiamy w sieci
bardzo trudno usunąć.
Tak więc informacje na nasz temat
bardzo często krążą w wirtualnym
wszechświecie, czy tego chcemy
czy nie. Jak się przed tym bronić?
Czytajcie na str. 4 -9.

 Z kalendarza świąt
(nie)typowych
 Dane osobowe –
wiedza w pigułce
 Chroń swoje dane.
Ogranicz ryzyko!
 Szafki w szkole
 Zakątek Zwierzątek
 Światowy Dzień Kota
 Kulturalna Szatnia

Z KALENDARZA ŚWIĄT (NIE)TYPOWYCH
24 lutego- Dzień niespodziewanego całusa
By to święto miało jakikolwiek sens, trzeba dać całusa komuś, kto się
tego zupełnie nie spodziewa. Kto wie, może będzie z tego coś więcej?

1 marca - Międzynarodowy Dzień Przytulania Bibliotekarza
Jak sama nazwa wskazuje, w ten dzień wypadałoby podziękować pracownikom naszej biblioteki. Nie tylko pomagają nam w wyborze ciekawej
lektury, ale i przymykają oko, gdy nieco spóźnimy się z oddaniem książki.
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„Szatnia” działa!
Pewnie już o tym słyszeliście, ale jeśli nie, to proszę
– mamy dla was newsa!
JUŻ NIEDŁUGO W NASZEJ SZKOLE BĘDĄ…
SZAFKI DLA UCZNIÓW!
Nie jest to jeszcze potwierdzona informacja, lecz redaktorzy szkolnej
gazetki niedaleko sekretariatu zaobserwowali pierwsze obiekty
w kolorze pomarańczowym i żółtym przypominające szafki dla
uczniów. Na razie jest ich niewiele, ale… wkrótce… kto wie?
A oto zdjęcia naszych pierwszych szafek.
Borys Zalewski, 5l
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Wiedza w pigułce
Internet jest nie tylko miejscem rozrywki, ale
także narzędziem przekazywania różnych
informacji. Niestety, często daje złudne
poczucie, że łatwo można kontrolować, kto
ma dostęp do naszych danych. Nie jest to
jednak takie proste!
Jeśli nie chcesz, by do twoich danych miały
dostęp osoby niepowołane, musisz się przed
tym zabezpieczyć.

Dane osobowe to
każda informacja
dotycząca osoby,
na podstawie której
można tę osobę łatwo
zidentyfikować.

Kiedy i w jakich okolicznościach udostępniamy dane w sieci?
Zakładanie konta czy rejestracja na różnych stronach, w komunikatorach
internetowych, na portalach społecznościowych itd. to sytuacje,
w których najczęściej udostępniamy swoje dane. Czasami warto
zastanowić się czy naprawdę musimy podać wszystkie dane, o które
jesteśmy proszeni i czy na pewno potrzebujemy rejestracji na tej stronie.
Pamiętajmy, że wszystkie informacje, które podamy zostaną w internecie
NA ZAWSZE!!
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Co może się stać, jeśli nierozważnie będziemy ujawniać swoje dane?
Gdy często i pochopnie będziemy podawać swoje dane, ktoś może
wykorzystać je do podszywania się pod nas lub nasze konto zostanie
przejęte przez obcą osobę. Trzeba uważać również przy korzystaniu
z darmowego i publicznego wi-fi.

Czy należy pytać o zgodę na upublicznienie informacji o kimś
w internecie?
Tak. Jeśli chcemy udostępnić zdjęcie z koleżanką lub kolegą, albo
informacje o nim, musimy zapytać, czy wyraża na to zgodę.
Uwaga! Nie dotyczy to osoby powszechnie znanej, np. dziennikarzy,
aktorów, polityków…

Na zdjęciu nasz redakcyjny kolega Michał Malewski z dziennikarką
telewizyjną Anitą Werner 
Natalia Trzcińska, Łucja Kawczyńska 6d, Natalia Twardowska 5h

SZATNIA NR 27/2020
5

1. Jeśli nie musisz podawać swoich danych – nie rób tego.
Im mniej informacji o Tobie jest w sieci, tym Twoja aktywność
w niej jest bezpieczniejsza i trudniej się pod Ciebie podszyć.

2. Przy logowaniu i przesyłaniu danych sprawdź, czy adres
w przeglądarce zaczyna się od „https” i widnieje obok niego
symbol kłódki. Zainstaluj w swojej przeglądarce wtyczkę HTTPS
Everywhere, dzięki której z każdą odwiedzaną stroną, która ma
taką opcję, automatycznie będziesz łączyć się przez protokół
HTTPS.
3. Unikaj korzystania z niezabezpieczonego Wi-Fi.
Jeśli go używasz, unikaj logowania się prawdziwymi danymi
i nie wykonuj wrażliwych operacji (np. finansowych).

4. Jeśli korzystasz z komputera dostępnego dla innych osób,
używaj w przeglądarkach trybu prywatnego (czasem zwanego
„incognito”). Po zakończeniu Twojej sesji przeglądarka
automatycznie kasuje całą jej historię oraz ciasteczka.

5. Zabezpieczaj swoje konta w Internecie hasłami, które trudno
złamać (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery, znaki
specjalne, bez popularnych słów). Nie powinno to być imię psa
ani data urodzin. Używaj różnych haseł do różnych usług
i regularnie je zmieniaj. Chroń swoje hasła – nie udostępniaj ich
innym, nie zapisuj w widocznym miejscu, nie zapamiętuj
w komputerze (ani cudzym, ani własnym).

6. Wyloguj się, kiedy skończysz korzystać z danej usługi.

7. Używaj programu antywirusowego w komputerze i telefonie.

8. Zabezpiecz hasłem (blokadą) dostęp do komputera, telefonu,
tabletu.
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Bądźmy ostrożni!
Nie udostępniajmy naszych danych osobowych w sytuacjach, gdy nie
jesteśmy pewni zaufania!
Co to są dane osobowe?

Dane osobowe wrażliwe:





stan zdrowia
pochodzenie etniczne
pochodzenie rasowe
przekonania religijne

Pamiętajmy!
Każdy ma prawo do ochrony swoich danych osobowych. Tak mówią przepisy.
Ten, komu nasze dane są udostępniane, jest zobowiązany obchodzić się
z nimi niezwykle ostrożnie; uniemożliwić
dostęp do nich osobom nieuprawnionym
i korzystać z nich wyłącznie w zakresie,
w jakim go do tego upoważniliśmy.
Zgodę na przetwarzanie danych w Internecie wyrażamy zwykle poprzez
kliknięcie opcji "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych"
i w ten
sposób
akceptując
politykę
prywatności
serwisu
społecznościowego lub regulamin korzystania z danej aplikacji. Niestety,
zwykle robimy to bez zapoznania się z ich treścią. Godzimy się więc
w ciemno na to, co jest w nich zapisane (!)

"Szatnia" radzi: Dla własnego bezpieczeństwa warto przeczytać
regulamin i dopiero zdecydować, czy na przykład dla zagrania w jakąś
internetową grę warto poświęcać naszą prywatność.
[red.]
za: www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/2013/05/kto-i-po-co-zbiera-dane-o-nas.aspx
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JAK CHRONIĆ

Kradzież danych osobowych?

SWOJE DANE

Nie pozwalam!

OSOBOWE?

Możecie tego nie wiedzieć, lecz
w grach lub przez gry możemy
udostępniać nasze dane osobowe.
Dlatego z ostrożnością musimy
podchodzić do nowych aplikacji.
Podczas instalowania gry przesyłamy dane osobowe nie wiedząc
o tym, np. po jej zainstalowaniu na
telefonie często otrzymujemy powiadomienia. Są tam do wyboru
dwie opcje: zezwól lub odmów
choćby na dostęp do kontaktów,
plików czy multimediów. Gdy wciskamy przycisk odmów w wielu
przypadkach gra nie chce się
włączyć, dlatego najczęściej przyciskamy zezwól i udostępniamy
nasze dane. Osoby, które instalują
dużo gier z przyzwyczajenia wciskają przycisk zezwól nie będąc
świadomym, że przesyłają swoje
dane. Niestety, niemal każda gra
przechowuje dane swoich użytkowników.
Twórcy gier mogą wykorzystać te
informacje w różnych złych celach.
Moja rada: Nawet jeżeli nam
bardzo zależy na grze, lepiej nie
wciskać zbyt pochopnie przycisku
zezwól, bo można dużo stracić.
Skutki utraty danych:
1. Ktoś może je wykorzystać, np. do
podszywania się pod nas.
2. Nasze hasło i dane mogą zostać
skradzione i udostępnione innym
bez naszej zgody i wiedzy.

Aby chronić swój komputer przed
zhakowaniem
lub
wykradnięciem danych osobowych

musisz wgrać antywirus i stosować zaporę sieciową. Antywirus
wykrywa, zwalcza i usuwa wirusy
komputerowe, zaś zapora sieciowa chroni komputer przed dostępem z zewnątrz, tzn. sieci
publicznych, internetu, chroni też
przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na
zewnątrz.
Ważne jest też regularne skanowanie dysku, aktualizowanie
oprogramowania, odpowiednie
ustawienia „ciasteczek” w przeglądarce oraz czyszczenie historii
przeglądania. Nie należy też
odpisywać na wiadomości od
osób,
których
nie
znamy.
Szczególnie trzeba uważać na
tzw. „łańcuszki szczęścia”. To wiadomości, które w swojej treści
zachęcają do przesyłania dalej
pod pretekstem dobrej wróżby,
wygranej, pomocy potrzebującym czy groźby. W ten sposób są
wykradane adresy e-mail nasze
i naszych znajomych. Aby chronić
się przed łańcuszkami nie należy
tych wiadomości przesyłać dalej.
Franek Żaglewski, 5l

Krzyś Natkowski, 6d
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Sztuczki złodziei danych

Kojarzycie temat wykradania danych?
Pewnie tak. Często w grach czy na stronach internetowych pojawia się
prośba o dostęp do waszych danych. Nawet nie wiecie jak, w prosty
sposób, możecie stracić te dane - mogą się przez to stać straszne rzeczy!
A oto dwa przykłady, jak łatwo można wyłudzić wasze dane…
Znacie gry, w których występuje czat? Często złodzieje danych wykorzystują to, że grają w nie dzieci. Podają się za miłe osoby lub idoli dzieci.
oszukiwany oszukujący
Marcinek2000 witam ktoś sojusz
Rysi0_500 tak ja widzę że nazywasz się Marcin
Marcinek2000 tak
(później)
Marcinek2000 :) nieźle grasz, zaprzyjaźnimy się
Rysi0_500 tak ale daj mi swój adres i numer telefonu
Marcinek2000 ok
Rysi0_500 nie mów nic rodzicom najlepiej żeby o niczym nie wiedzieli
A co, gdyby to nie dziecko, tylko jakiś dorosły ze złymi zamiarami. Wtedy nie byłoby
fajnie...
Czaty. Pewnie kojarzycie aplikacje typu komunikatory grupowe, np. Redit czy Discord.
Występują tam fora poświęcone filmom, grom itp. Są tam także złodzieje danych.
oszukiwany oszukujący
Fafik2428 Hej był ktoś na star warshan solo
Fan600 Hej ja byłem
Fafik2428 A na części 9
Fan600 Nie
Fafik2428 To może pójdziemy razem
Fan600 Ok
Fafik2428 Ale chodźmy najpierw do mnie
Fan600 Ok

Znowu nieciekawie... Pamiętajcie, nie dajcie się oszukać! UWAŻAJCIE!
Borys Zalewski, 5l

PRYWATNOŚĆ

W

INTERNECIE

Prywatność

to

prawo

do

zachowania swych danych w tajemnicy. Każdy ma prawo być
anonimowym w internecie. Wiele osób korzystających z różnego typu gier
lub stron internetowych uważa, że utrzymuje anonimowość, lecz bardzo
często podając swój e–mail jesteśmy narażeni np. na negatywne
komentarze odnoszące się do naszej osoby. Większość ludzi myśli, że jeśli
usunie zdjęcia lub komentarze, to nieprzyjemne wpisy po prostu znikną.
NIE! Z internetu nic nie zniknie! Zostanie tam na zawsze!
Michał Malewski, 6f
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Gandzia - drzemka pod sufitem

I znowu drzemka…

Blancik – koniec pracy na dziś!
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Autorka: Zuzia Augustyn, kl. 5l

Co to jest Tik Tok i jak działa?
Aplikacja dla młodzieży od 13 roku życia, mająca na celu dobrą
i kreatywną zabawę przez robienie piętnastosekundowych filmów lub
odwzorowania tanecznych trendów. Zdarza się, że z aplikacji korzystają
osoby młodsze nie mające kont prywatnych. Trzeba pamiętać, że
niezależnie od wieku trzeba zachować ostrożność. Nie wiemy dokładnie,
kto ogląda i zapisuje nasze filmy. Nie należy prowadzić transmisji na żywo,
która pokazuje nasze położenie w danym momencie.
Julia Baranowska, 7c
Wiktoria Ciarka, 7c
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ZEW KRWI
(ang. The Call of the Wild)
to amerykański film przygodowy,
który właśnie wszedł do kin.
Jakże mógłbym ominąć premierę!
Scenariusz filmu oparty został na
podstawie powieści Jacka Londona* o tym samym tytule.
Jest to niesamowita historia
Bucka, psa, który jeździł koleją i nie
tylko ;) Jego psi świat stanął na
głowie, gdy wprost z Kalifornii trafił
na Alaskę w bardzo pechowym
dla psów momencie, bo w czasie
gorączki złota pod koniec XIX
wieku. Wiele psów ginęło wtedy
ciągnąc dobytek poszukiwaczy
złota i... kłopotów ;). Buck nowicjusz w psim zaprzęgu, a
później jego przywódca, przeżywa
ekstremalne przygody. Ostatecznie
odnajduje swoje idealne miejsce
na półwyspie Jukon, skąd pochodzili jego przodkowie. Poznaje
szarą wilczycę (wyjątkowo rzadki
gatunek!) i daje początek stadu
pieskowilczątek!

Rys, autora

* Jest dostępna w naszej bibliotece :)
Radek Blank, 5g

„Szatnię” redagują członkowie koła dziennikarskiego:

Zuzia Augustyn, Julia Baranowska, Radek Blank, Agnieszka Giszczak, Łucja Kawczyńska,
Jaś Lewandowski, Michał Malewski, Krzyś Natkowski, Natalia Trzcińska,
Natalia Twardowska, Zosia Wonsowska, Borys Zalewski, Franek Żaglewski
Opieka redakcyjna: Iwona Blank , Renata Piliczewska
Zdjęcia: archiwum domowe, Internet – pixabay.com
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