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Jak dbać o prywatność i 
bezpieczeństwo w 
sieci? 



ZANIM ZACZNIEMY... 

Przedstaw się na 

czacie 

Jeśli nas nie słyszysz 

napisz na czacie 



CZAS 

TRWANIA 

60 MIN. 



MATERIAŁY Z 

WEBINARIUM 



CERTYFIKATY 



PRYWATNOŚĆ  
I BEZPIECZEŃSTWO  

W INTERNECIE 
Jak się chronić i dbać o to, co dla ciebie ważne? 

 

 

 

Izabela Meyza 



INTERESUJE MNIE, JAK ŚWIAT 
ZMIENIA SIĘ POD WPŁYWEM 
INTERNETU 
 
 
PROWADZĘ WARSZTATY M.IN. 
W SZKOŁACH – Z UCZNIAMI I 
NAUCZYCIELAMI 
 
 
NAJBARDZIEJ LUBIĘ 
ZAJMOWAĆ SIĘ KOMUNIKACJĄ: 
POMAGAM INNYM 
ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY W 
MĄDRY SPOSÓB (ZAMIAST 
HEJTU) 
 
 
JESTEM TEŻ MAMĄ DWÓCH 
CÓREK 
 
 
 



CO TO ZNACZY, ŻE COŚ 
JEST PRYWATNE? 



PRYWATNOŚĆ 
  
TO POTRZEBA KAŻDEGO 
CZŁOWIEKA 
 
CZĘSTO ZAUWAŻAMY JĄ 
DOPIERO, KIEDY 
ZOSTANIE NARUSZONA 



Internet 
przynosi 

wiele 
wyzwań 

związanych z 
prywatnością 

 

■ Nigdy wcześniej ludzie nie byli tak bardzo na widoku – 

nie udostępniali tyle informacji na swój temat 

publicznie; tymczasem bycie ciągle na widoku jest 

stresujące. Martwimy się o to, jak odbiorą nas inni, 

czy dobrze wyglądamy, czujemy się oceniani. 

Relaksujemy się najlepiej wtedy, kiedy nie jesteśmy 

na widoku.  

 

■ Jeżeli udostępnimy coś w internecie, tracimy nad tym 

kontrolę (wyobrażasz sobie, że nieznajomi bez 

problemu wyszukają Twoje zdjęcia np. z imprezy?) 

 

■ Dla wielu firm działających w cyfrowym świecie nasza 

prywatność jest kusząca, bo nasze dane przynoszą im 

konkretne pieniądze. 

 

■ Czy można oddzielić świat online od offline? 

 



RODZAJE PRYWATNOŚCI 
 
■ Prywatność terytorialna 

■ Prywatność informacyjna 

■ Prywatność komunikacyjna 

■ Prywatność cielesna 



PRYWATNOŚĆ  
TERYTORIALNA 
 

■ Jak się czujesz, kiedy ktoś 

wchodzi bez pukania do 

Twojego pokoju? 

 

■ A jak ktoś grzebie w Twoim 

plecaku? 



PRYWATNOŚĆ  
INFORMACYJNA 
 

■ Jak się czujesz, kiedy ktoś 

nieznajomy dużo o Tobie 

wie? 

 

■ Dlaczego nie mówimy 

wszystkiego wszystkim? 



PRYWATNOŚĆ  
KOMUNIKACYJNA 
 

■ Co robisz, kiedy ktoś staje za 

Twoimi plecami i zaczyna 

czytać wiadomość, którą 

piszesz do koleżanki? 

■ A co kiedy Wasza 

korespondencja zostanie 

przez kogoś przechwycona? 



PRYWATNOŚĆ  
CIELESNA 
 

■ Dlaczego w toalecie nie 

można filmować? 

 

■ Chronimy swoje ciała i swoją 

intymność.  



A JAK TO JEST W 
INTERNECIE? 



PRYWATNOŚĆ  
TERYTORIALNA 
 

■ Profil na portalu społecznościowym do 

Twoje terytorium. Czy odpowiednio je 

chronisz? 



PRYWATNOŚĆ  
INFORMACYJNA 
 

■ Co bym mogła znaleźć na Twój temat w sieci? 

■ Czego bym się dowiedziała, przeglądając 

Twoje profile i zdjęcia? 

■ Jakie masz ustawienia prywatności na 

portalach? 



PRYWATNOŚĆ  
KOMUNIKACYJNA 
 

■ Czy możesz mieć pewność, że prywatne 

wiadomości nie wypłyną na światło 

dzienne?  

■ Może warto przemyśleć, co i do kogo 

piszesz? 



PRYWATNOŚĆ  
CIELESNA 
 

■ Smartfon to też aparat 

■ A może ktoś wrzuca Twoje zdjęcia i Cię to 

oburza? 

■ Czy masz świadomość, ile osób może je 

oglądać? 



JAK CHRONIĆ 
PRYWATNOŚĆ W 
SIECI? 



Sprawdź, czy 
ktoś mógł 
włamać się na 
Twoje 
terytorium 

 

 

 

 

 

 

■ www.haveibeenpwned.com 
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Zabezpiecz je 
hasłem 

 

 

Howsecureismypassword.net 

 



Jak stworzyć 
bezpieczne 

hasło? 

 

 

Wlazłkoteknapłotekimruga 

Wl#złkot6kn#płot6kimrug# 

 

a=#, e=6 

 

Wl#złkot6kn#płot6kimrug#_fotka 

Wl#złkot6kn#płot6kimrug#_zakupy 

 

 

 

 



Hasło to klucz 
do Twojego 
terytorium 
- dbaj o nie 

 

■ Nie przechowuj haseł w dostępnych 
miejscach (np. na karteczce) 

■ Pamiętaj, żeby mieć różne hasła do różnych 
serwisów 

■ Hasło jest jak klucz do Twojego domu: nie 
dziel się kluczem z nikim, przechowuj 
bezpiecznie 

 

TELEFON – to ważny kawałek Twojego terytorium 
i dostęp do niego także powinien być 
zabezpieczony hasłem.  

- Wzór 

- Odcisk palca 

- PIN 

- Dłuższe hasło 

 

 

 



Chroń 
informacje o 
sobie 

 

■ Czy zdarzyło Ci się kiedyś dostać 

informacje, że wygrałeś coś fajnego? 

Trzeba tylko kliknąć… 

■ Oszuści wymyślają superokazje, żeby 

uzyskać dostęp do Twoich danych (np. 

adres, telefon, numer karty płatniczej 

rodziców itp.). 

■ Instalując aplikację, zwróć uwagę, na co się 

zgadzasz – przeczytaj regulamin 

■ Nie daj się nabrać, nie klikaj! 

 

 

 





Prywatność 
korespondencji 

 

■ Jakich komunikatorów używacie? 

■ Co oznacza, że komunikacja jest 

szyfrowana? 

 

 





SIGNAL – SZYFROWANE POŁĄCZENIA I 

ZNIKAJĄCE WIADOMOŚCI 



Mój wizerunek 
– prywatność 
cielesna 

 

■ Zastanów się, jakie zdjęcia i filmy wysyłasz 

innym 

 

■ Pamiętaj, że niektóre z nich mogą być 

oglądane przez wszystkich (np. Tik Tok nie 

wymaga logowania – każdy może zobaczyć 

Twój film) 

 

■ Czy zdjęcia wysyłane w prywatnych 

wiadomościach są bezpieczne? 

 

 

 



Coraz więcej 
ludzi widzi, 
jak wielką 
wartością 

jest 
prywatność 

■ Nigdy wcześniej nie byliśmy tak bardzo na 
widoku – zauważ, jaka presja się z tym wiąże 
(ciągłe czekanie na lajki, wiele informacji 
ląduje w sieci, dzielimy się z innymi ważnymi 
dla nas rzeczami); 

■ Na informacje o nas chrapkę mają wielkie 
firmy, które następnie je analizują, 
przechowują, mogą je też udostępniać 
innym; 

■ Możesz zrobić kilka małych kroków, które 
sprawią, że Twoja prywatność będzie 
bardziej zabezpieczona. Nie czekaj na ten 
moment, kiedy zostanie naruszona, 
zatroszcz się o nią wcześniej; 

■ Chroń swoją prywatność, ale nie naruszaj też 
prywatności innych. Pytaj innych, czy 
zgadzają się, żeby zamieścić ich zdjęcie. 
Kiedy zobaczysz naruszenie, reaguj (zgłoś 
administratorom portalu lub dorosłym, 
którym ufasz).  



Przypomnijmy podstawowe zasady 

Ustaw bezpieczne hasła do 
portali, na których się logujesz 

Zabezpiecz telefon hasłem 
Przemyśl, czy warto dane 

zdjęcie/informację 
zamieszczać w sieci 

Szyfruj korespondencję 
(komunikatory) 

Zadbaj o dobre ustawienia 
prywatności na portalach 

społecznościowych 

Pamiętaj, że wielu 
firmom/stronom zależy, żeby 

jak najwięcej informacji o 
Tobie wyciągnąć – czytaj 

regulaminy, nie klikaj 
automatycznie 

Pytaj o zgodę za każdym 
razem, kiedy chcesz komuś 
zrobić zdjęcie – pamiętaj, że 
każdy sam wyznacza swoją 

prywatną strefę i ma prawo się 
nie zgodzić 



CO ZROBISZ, ŻEBY 
LEPIEJ CHRONIĆ 
SWOJĄ 
PRYWATNOŚĆ? 



CZY MACIE 
JAKIEŚ 
PYTANIA? 
Kontakt do mnie: iza.meyza@gmail.com 
fb Izabela Meyza 

mailto:iza.meyza@gmail.com


NAGRANIE I 

MATERIAŁY 

 

 PREZENTACJA 

Wysyłka na maila 

 

 NAGRANIE 

Kanał  YouTube  

eTwinning Polska 

https://www.youtube.com/user/eTwinningPL1/videos


WYDARZENIA 

ONLINE  

 

Lista aktualnych 

wydarzeń 
 

https://etwinning.pl/w
ydarzenia-online/ 
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WWW.ETWINNING.PL 

ETWINNING@FRSE.ORG.PL  

INSTAGRAM: ETWINNING_POLSKA 

WWW.FACEBOOK.COM/ETWINNINGPOLSKA 

TWITTER: @ETWINNINGPOLSKA 
 

 

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

AL. JEROZOLIMSKIE 142A 

02-305 WARSZAWA 

TEL.: +48 22 46 31 000 
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