
Bezpieczeństwo cyfrowe 
dzieci i młodzieży

Jak odpowiedzialnie i świadomie korzystać z dostępnych narzędzi w celu ochrony 

siebie, swojego wizerunku i danych osobowych, a także jakie mogą być 

konsekwencje nierozważnych decyzji w cyfrowej rzeczywistości.



Jak mądrze korzystać z sieci:

 Dzieci mogą wykorzystywać Internet do:

❑ szukania informacji 

❑ pomocy w odrabianiu lekcji

❑ pogłębiania zainteresowań

❑ oglądania wartościowych filmów

❑ grania w gry komputerowe (ale nie za dużo!)

❑ rozmów z przyjaciółmi (ale nie może być to jedyny sposób ich kontaktu!)

❑ tworzenia i udostępniania własnej twórczości

 Przygotowują się w ten sposób do dorosłego życia, którego częścią 
będą technologie cyfrowe

 Dzięki tzw. „chmurze” mogą łatwiej dzielić się dokumentami i 
zadaniami ze swoimi rówieśnikami 



Zagrożenia!
Kontakt z obcymi osobami w sieci

Na czym polega
 32 na 100 uczniów prowadziło 

rozmowy z obcą osobą

 1 na 10 się z nią spotkał 

 Obcy w sieci: 

 niektórzy mają złe intencje

 inni mogą obrazić lub poniżyć 
dziecko

Co robić 
 Powtarzać dzieciom, żeby nie 

rozpoczynały rozmów z 
nieznajomymi (SP 1-6)

 Włączyć opcje kontroli 
rodzicielskiej

 w systemie operacyjnym 

 w przeglądarce internetowej

 w programie antywirusowym 

 Być „przewodnikiem” dla 
dziecka i rozmawiać o tym, 
które treści są niewłaściwe. 
Analogicznie jak w życiu 
codziennym.



Niewłaściwe dla rozwoju dziecka 
treści

Na czym polega

 Nawet jeśli dziecko celowo nie 
szuka niewłaściwych treści to 
może natknąć się na:

 Przemoc

 pornografię 

 Wulgaryzmy

 inne …

Co robić 

 Być przy dziecku kiedy przegląda 
Internet zwłaszcza na pierwszym 
etapie edukacyjnym (SP 1-3)

 Pokazywać analogie do rozmów z 
obcymi na dworze 

 Prosić o informowanie rodziców o 
każdej próbie nawiązania 
kontaktów przez nieznajomych

 Pozostawić możliwość spotkania w 
przypadku starszych dzieci

 Pozostawić możliwość spotkania:

 w towarzystwie osoby dorosłej

 w miejscu publicznym



Wirusy i inne złośliwe oprogramowanie

Na czym polega
 W Polsce codziennie aż 280 000 

urządzeń jest infekowanych 

przez złośliwe oprogramowanie 
– z danych CERT Polska.

 Niektóre rodzaje złośliwego 
oprogramowania:

 Wirusy

 warm

 Trojan

 Spyware

 Keylogger

 Dialer

Co robić 
 Mieć uruchomiony aktualny 

program antywirusowy

 Uczulać dzieci na nieklikanie 

komunikatów, których nie 

rozumieją

 Nie ściągać nielegalnych treści

 Nie otwierać linków i 

załączników niewiadomego 
pochodzenia



Ergonomia korzystania z urządzeń 
cyfrowych

Na czym polega
 Niewłaściwe korzystanie z 

urządzeń elektronicznych może 

prowadzić do utraty zdrowia:

 wady postawy 

 wady wzroku

 uszkodzenie słuchu

 … 

Co robić 
 Pilnować prawidłowej postawy 

dziecka

 Dbać o to, żeby dziecko nie korzystało 

z urządzeń elektronicznych bez 
dodatkowego źródła światła 

 Pilnować, żeby nie korzystało z 

słuchawek z maksymalnie ustawioną 
głośnością 

 Przypominać dzieciom o przerwach 

co 30 minut



Naruszanie praw autorskich

Na czym polega
 Prawa autorskie są chronione wady 

postawy 

 Za złamanie praw autorskich grozi 

kara do 5 lat pozbawienia wolności

 Uczniowie łamią prawa autorskie 

poprzez:

 ściąganie pirackich gier, muzyki i 

filmów uszkodzenie słuchu

 wykorzystywanie materiałów 
znalezionych w Internecie, takich 

jak: zdjęcia, artykuły, filmy, etc. 

 ściąganie gotowych prac 
domowych z portali typu ściąga.pl 

lub zadane.pl 

Co robić 
 Interesować się tym, skąd dzieci mają 

gry, filmy, muzykę 

 Rozmawiać z nimi o kwestii ochrony 

cudzej własności 

 Sprawdzać czy nie kopiują i nie 

podpisują swoim nazwiskiem 

gotowych wypracowań znalezionych 
w internecie



Nieprawdziwe lub błędne informacje

Na czym polega
 W Internecie jest relatywnie dużo 

nieprawdziwych i błędnych informacji.

 Zdarzają się na forach internetowych, 

w portalach internetowych redakcji, a 
nawet na uznanych stronach typu 

wikipedia

Co robić 
 Uczyć dzieci czytania ze zrozumieniem 

 Pomagać im weryfikować znalezione 

informacje poprzez sprawdzenie ich w 

3 różnych źródłach 

 Zwracać uwagę na to aby nie pisały 

niesprawdzonych informacji w sieci



Seksting

Na czym polega
 Wysyłanie swoich intymnych zdjęć 

poprzez kanały internetowe i mobilne.

 5 na 100 uczniów wysłało swoje 

intymne zdjęcie

 25 na 100 deklaruje, że otrzymało takie 

zdjęcie

 Rozpowszechnienie intymnego zdjęcia 

w sieci prowadzi nawet do 
przypadków samobójstw (USA)

Co robić 
 Rozmawiać z dziećmi na temat 

„kupowania uczuć” za ich własną 

intymność 

 Być przy dziecku 

 Jeśli sytuacja się wydarzy:

 zgłosić w szkole

 zgłosić na policję

 pójść z dzieckiem do psychologa

 zachować dowody 

 zadzwonić pod numery: 116 111 

lub 800 100 100



Cyberprzemoc

Na czym polega
 Przemoc przy wykorzystaniu kanałów 

internetowych oraz telefonii 

komórkowej

 W skrajnych przypadkach może 
doprowadzić do samobójstwa 

(Polska)

 Cyberprzemoc może przybierać różne 
formy: 

 Nękanie

 Zastraszanie

 szantaż 

 i wiele innych …)

Co robić 
 Rozmawiać z dziećmi na temat agresji 

i jej nie wspierania oraz sposobów 

reagowania

 Być przy dziecku 

 Jeśli sytuacja się wydarzy:

 zgłosić w szkole

 zgłosić na policję

 pójść z dzieckiem do psychologa

 zachować dowody 

 zadzwonić pod numery: 116 111 

lub 800 100 100



Finanse

Na czym polega
 Ponad 15 milionów Polaków korzysta 

codziennie z bankowości 
elektronicznej

 Nie przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa może grozić:  

 kradzieżą danych karty 
debetowej

 włamaniem do internetowego 
konta bankowego

 przekierowaniem przelewu na 
obce konto 

 wyłudzeniem kredytu na dane 
innej osoby

Co robić 
 Wprowadzać dzieci systematycznie w 

świat bankowości elektronicznej

 Przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa:

 chronić dane kart płatniczych

 korzystać z szyfrowanych stron 
https

 weryfikować sms-y
potwierdzające operacje 
finansowe 

 nie korzystać z publicznych sieci 
wi-fi

 mieć aktualny program 
antywirusowy

 Używać bezpiecznych haseł



Dzieci nie 

powinny 
korzystać z 

Internetu 
zupełnie bez 

kontroli.

Sieć będzie 

częścią ich 
przyszłego życia, 

muszą się 
nauczyć sobie z 

nią mądrze 

radzić.

Nie można im też 

całkowicie 
zabraniać 

korzystania z 
Internetu.

Jak mądrze korzystać z sieci 



Co mogą zrobić rodzice? 

❑ Nauczyć tego, co sami wiedzą

❑ Pokazać, jak bezpiecznie się poruszać po sieci

❑ Okazywać zainteresowanie tym, co odkryło dziecko

❑ Jeżeli dziecko zrobi coś niewłaściwego, rozmawiać i tłumaczyć na 
czym polegał błąd

❑ Wspólnie uczyć się korzystać z sieci 

❑ Samemu poszerzać wiedzę



RODO

W związku z szybkim postępem technologicznym Unia Europejska 
przyjęła nowe przepisy – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

tzw. RODO, aby dostosować regulacje prawne do ery cyfrowej. 

Zgodnie z art. 8 RODO dziecko, które ukończyło 16 lat, może 
samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych, 

korzystając tzw. usług społeczeństwa informacyjnego.



Świat nowych technologii ma 
realny wpływ na nawyki młodych 

ludzi we wszystkich aspektach 
życia. Bycie online to nie tylko 

nasze dane, ale nasze życie nad 
którym powinniśmy mieć kontrolę.



PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Dane osobowe to część naszej prywatności. Dane osobowe to każda 
informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby. np. imię 

nazwisko, PESEL, adres, data urodzenia, głos, wizerunek, Dane 
szczególnie chronione np. odcisk palca, informacja o nałogach czy 

zdrowiu. 

Zgodnie z prawem wszystkie dane osobowe zasługują na ochronę. 



WIZERUNEK TO WAŻNA 
INFORMACJA O NAS

▪ Wizerunek każdego człowieka jest traktowany jako dana osobowa, 
gdyż daje podstawę ustalenia tożsamości osoby. 

▪ • Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby wymaga jej ZGODY (z 
pewnymi wyjątkami). 

Zanim wrzucisz do sieci wizerunek innej osoby zastanów się, czy 
działasz zgodnie z prawem



ZGODA NA WYKORZYSTANIE 
WIZERUNKU UCZNIA W SZKOLE

Szkoła jako administrator danych również przetwarza wizerunek ucznia.

Najczęściej potrzebna jest wtedy zgoda opiekuna prawnego/rodzica 
na jego wykorzystanie np. publikacji wizerunku ucznia np. na stronie 
szkoły. 



ZACHWYCASZ SIĘ SWOIMI DZIEĆMI? 
ŚWIETNIE, ALE ICH ZDJĘCIA ZOSTAW 

DLA SIEBIE
• Dużą rolę w ochronie prywatności dziecka w sieci odgrywa 
świadomy rodzic. 

• Przypadków, kiedy rodzice naruszają prywatność swoich dzieci w 
Internecie jest mnóstwo. Niektóre sprawy znalazły swój finał już w 
sądzie. 

• Unikajmy nadmiernego udostępniania zdjęć w Internecie, 
szczególnie kompromitujących czy zawierających dokumenty np. 
świadectwa szkolne. 



JAK MOŻESZ WSPIERAĆ MŁODYCH 
LUDZI W ZAKRESIE OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH W SIECI?

• Poszerzaj wiedzę o ochronie danych osobowych w trosce o 
bezpieczeństwo swojej rodziny. 

• Podejmuj świadome decyzje w sieci w obszarze ochrony danych i 
poszanowania prywatności. 

• Ograniczaj liczbę udostępnianych informacji o sobie i swoich bliskich w 
Internecie. 

• Ucz ostrożności przy podawaniu swoich danych osobowych.

• Czytaj klauzule informacyjne i zasady ochrony prywatności, aby 
wiedzieć jak Twoje dane są przetwarzane.

• Korzystaj z restrykcyjnych ustawień prywatności, aby ograniczyć swoją 
widoczność w sieci.

• Rozmawiaj o ochronie danych osobowych, zagrożeniach i wspieraj 
młodych ludzi.



JAK ZAPEWNIĆ SOBIE 
BEZPIECZEŃSTWO W CYFROWYM 
ŚWIECIE I ZWIĘKSZYĆ KONTROLĘ 
NAD SWOIMI DANYMI W SIECI?

1. Stosuj zabezpieczenia programowe i fizyczne swoich urządzeń. 

2. Ograniczaj informacje na swój temat w Internecie. 

Im więcej korzystasz z sieci, 

tym więcej uwagi poświęcaj 

ochronie danych osobowych

i prywatności w sieci



O CZYM, WIĘC WARTO 
PAMIĘTAĆ? JAK CHRONIĆ 

SWOJE DANE? NAJWAŻNIEJSZE 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:



1 UWAŻAJ NA TO, CO I KOMU UDOSTĘPNIASZ O 
SOBIE W INTERNECIE 

 Zdarza się, że sami nadmiernie dzielimy się informacjami na nasz 
temat. Media społecznościowe mogą być kopalnią wiedzy o Tobie, 
Twoim stanie majątkowym, miejscu nauki, zamieszkania, 
przebywania, poglądach i zainteresowaniach.

 Unikajmy dzielenia się informacjami dot. zdrowia i udostępniania 
innych danych, które powinny być szczególnie chronione.

 Im więcej korzystamy z serwisów społecznościowych, tym bardziej 
dbajmy o restrykcyjne ustawienia ochrony naszej prywatności.



2 NIE ZOSTAWIAJ DOKUMENTÓW W 
ZASTAW

 Nie pozostawiaj dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, 
legitymacji szkolnej lub studenckiej jako zastaw. Nikt zgodnie z 
prawem nie może tego od Ciebie wymagać. Utrata kontroli nad 
dokumentem tożsamości naraża Cię na niebezpieczeństwo



3

 CZYTAJ KLAUZULE INFORMACYJNE I POLITYKI PRYWATNOŚCI, aby 
mieć świadomość, w jaki sposób i na jakich warunkach 
przetwarzane są Twoje dane.



4

 PAMIĘTAJ O OCHRONIE WIZERUNKU 

• Udostępniając swój wizerunek zwróć uwagę czy zdjęcie nie będzie 
kompromitowało Cię w przyszłości lub nie zdradza zbyt wiele informacji 
prywatnych o Tobie i osobach bliskich czy danych szczególnie 
chronionych. 

• Jeśli chcesz udostępnić zdjęcie innej osoby zapytaj o zgodę



5

 WYLOGUJ SIĘ Z KONTA 

• Po zakończonej pracy w różnych serwisach i portalach zawsze się 
wyloguj. Gdy się nie wylogujemy, osoba, która usiądzie przy 
komputerze, może wykonać operacje z wykorzystaniem naszych 
danych osobowych. 

• Nie loguj się do kont korzystając z otwartych sieci Wi-Fi



6

 NIE PODAWAJ DANYCH PRZEZ TELEFON 

• Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy ktoś 
dzwoni do Ciebie. Upewnij się komu udostępniasz dane w trakcie 
rozmowy telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt.



7

 UWAŻAJ NA FORMULARZE Z DANYMI 

• Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju 
ankiet, formularzy czy umów. Pamiętaj, że administrator danych musi 
spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci 
informacje na swój temat tak, abyś miał pewność, przez kogo i w jakim 
celu dane będą przetwarzane. 

• Przy wypełnianiu formularzy podawaj tylko te dane, które są 
konieczne.



8

 NIE WYRZUCAJ DANYCH NA ŚMIETNIK

Dokumenty z Twoimi danymi, to skarbnica wiedzy o Tobie, zwłaszcza 
gdy zawierają m.in. informacje o tym, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, 
kiedy nie ma Cię w domu. Dlatego zniszcz je w sposób 
uniemożliwiający odtworzenie, zawartych w nich danych osobowych, 
zanim wyrzucisz je do kosza.



9

USUWAJ TRWALE DANE Z NOŚNIKÓW 

Zanim pozbędziesz się starych dysków twardych, pendrive'ów, kart 
pamięci, etc. usuń z nich swoje dane. Aby trwale usunąć dane, 
skorzystaj z odpowiedniego do tego oprogramowania.
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 UŻYWAJ PROGRAMÓW CHRONIĄCYCH URZĄDZENIA 

Systematycznie aktualizuj oprogramowanie. Oprócz popularnych 
programów antywirusowych przydatne może być oprogramowanie 
zabezpieczające przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.
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 BĄDŹ CZUJNY W SIECI

• Nie odpowiadaj na maile od nieznanych Ci osób/instytucji, gdy 
domagają się podania jakichś informacji czy namawiają Cię do 
kliknięcia w przesłany link lub otwarcia załącznika. 

• Przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej zwracaj uwagę 
czy strona banku ma certyfikat SSL. Klikając w ikonę po lewej stronie 
adresu (zazwyczaj będzie to symbol kłódki), możemy sprawdzić, na 
kogo jest wystawiony certyfikat.
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 DBAJ O SILNE HASŁA I NIE UDOSTĘPNIAJ ICH NIKOMU 

• Okresowo zmieniaj hasła dostępu do komputera, poczty 
elektronicznej, systemów bankowości elektronicznej, ale również 
sklepów internetowych szczególnie w przypadku podejrzenia, że 
nastąpił wyciek danych z firmy i hasło zostało ujawnione. 

• Korzystaj z różnych haseł do gier, komunikatorów, poczty 
elektronicznej i serwisów społecznościowych. Najlepiej, aby nie miały 
one nic wspólnego z Twoimi imieniem i nazwiskiem, datą urodzin itp.

• Uaktywnij dwuskładnikowe uwierzytelnianie i stosuj unikalną 
kombinację haseł, w celu uzyskania dostęp do systemu/urządzenia. 
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 OSTROŻNIE INSTALUJ POTRZEBNE APLIKACJE Z ZAUFANYCH ŹRÓDEŁ 
Instalując aplikacje gry i programy, szczególnie na tablecie lub 
smartfonie, nieświadomie możemy np. pozwolić na dostęp do listy 
kontaktów, zdjęć, danych o lokalizacji. Uważnie czytajmy 
komunikaty poprzedzające instalację i zwracajmy uwagę do jakich 
danych instalowana aplikacja będzie miała dostęp i czy to jest 
konieczne do realizacji usługi. 
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 NIE PODAWAJ WSZELKICH DANYCH, KTÓRE POZWOLĄ NA TWOJĄ 
PEŁNĄ IDENTYFIKACJĘ 

Zakładając kartę lojalnościową podajesz sklepom imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail i nr telefonu, w zamian za 
promocje i bony rabatowe. Często niestety udzielasz zgód na 
wykorzystywanie Twoich danych w celach marketingowych, nie tylko 
sprzedawcy, ale i jego partnerom



DODATKOWE MATERIAŁY
WWW.UODO.GOV.PL

• Darmowe aplikacje. Czy naprawdę są darmowe? 
(https://uodo.gov.pl/pl/138/1576)

• Warto wiedzieć, jak minimalizować ryzyko kradzieży tożsamości

(https://uodo.gov.pl/pl/138/1267)

• Szkoła uczy się chronić dane https://uodo.gov.pl/pl/384/742

• Zadbaj, by twój telefon był przyjacielem, a nie szpiegiem 
(https://uodo.gov.pl/pl/18/353)

• UODO przypomina jak się zabezpieczyć, gdy wiesz, że wyciekły 
Twoje dane (https://uodo.gov.pl/pl/138/1300)

• Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania 
(https://uodo.gov.pl/pl/138/1473

https://uodo.gov.pl/pl/138/1576
https://uodo.gov.pl/pl/384/742
https://uodo.gov.pl/pl/18/353
https://uodo.gov.pl/pl/138/1300

