






Spektakl i film?
Wszystko, co musisz wiedzieć
o bezpiecznej rozrywce w sieci.

Poradnik dla seniora

01.



WITAJ!
W ramach kampanii „Seniorze – spotkajmy się w sieci” przygotowaliśmy dla Ciebie
cykl materiałów edukacyjnych – filmów instruktażowych i broszur, dzięki którym
będziesz bezpieczniej poruszać się po internetowej rzeczywistości. Jeżeli coś
będzie dla Ciebie niejasne albo wzbudzi Twoje wątpliwości – zwróć się do bliskich
o pomoc. Na pewno z chęcią będą Cię wspierać w Twoich internetowych odkryciach.
W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez najważniejsze wątki związane
z bezpiecznym korzystaniem z rozrywki w internecie. Jeśli chcesz dowiedzieć
się więcej – zajrzyj na stronę kampanii i sprawdź pozostałe broszury oraz filmy
instruktażowe z Barbarą Bursztynowicz.
Pamiętasz, jak w filmie „Spektakl i film, czyli o bezpiecznej rozrywce
w internecie” Barbara wybierała się na spektakl, który był transmitowany w sieci?
Znajoma wysłała jej link do strony internetowej opery. Sytuacja była dla Barbary
podejrzana, ponieważ od dawna nie rozmawiała z koleżanką, od której dostała
adres witryny (przykładowo – adres witryny to „www.stronainternet...” z obrazka
poniżej). Dlatego najpierw skontaktowała się ze znajomą. Upewniła się, że osoba,
z którą pisze, jest tą, za którą się podaje. Potem zwróciła baczną uwagę na przesłany
link, czyli ciąg znaków rozpoczynający się od „https”. Po kliknięciu w link użytkownik
przenosi się do konkretnej strony internetowej. Link nie wzbudził jej podejrzeń,
mogła więc spokojnie w niego kliknąć i przejść wirtualnie do strony, na której
pokazywane są spektakle.

https://www.stronainternet...

Internet umożliwia korzystanie z szerokiego dostępu do legalnej rozrywki. Zawsze
jednak należy zachować czujność. Świadomość istniejących zagrożeń pozwala na
uniknięcie niebezpieczeństw, które mogą się zdarzyć także w wirtualnym świecie,
takich jak próby przejęcia naszych danych wrażliwych (takich jak dane
ujawniające pochodzenie, poglądy, przekonania itp.) czy wyłudzenia poufnych
informacji (np. PESEL, login, hasło, numer konta bankowego, seria i numer dowodu
osobistego). Z kolejnych stron dowiesz się, jak postępować, aby móc bezpiecznie
korzystać z rozrywki w internecie.
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Co ma wspólnego spektakl i phishing?
SPEKTAKL I FILM, CZYLI CO OFERUJE INTERNET
Internet umożliwia powszechny dostęp do rozrywki. W sieci znajdziesz ulubiony film
albo odcinek serialu, który zdarzyło Ci się przegapić. W domowym zaciszu obejrzysz
też transmisję spektaklu. Wybierzesz się w wirtualną podróż po wystawie w galerii
sztuki czy muzeum. Przeczytasz ciekawą powieść lub interesujący artykuł, a jeśli
wolisz słuchowiska – znajdziesz tam też audiobook (utwór pisany, znajdujący się
na nośniku cyfrowym to e-book, a czytany przez lektora to audiobook.
„Book” to z angielskiego książka). A wszystko to – kiedy chcesz.

PHISHING I NIEUCZCIWE PRAKTYKI FINANSOWE
Każda strona internetowa, nawet ta zawierająca dostęp do rozrywki, może
zostać wykorzystana przez przestępców działających w sieci, którzy celowo
wprowadzają odbiorcę w błąd i narażają go na duże straty. Podobnie jak
w życiu, także w internecie oszuści poszukują nowych sposobów na zdobycie
naszych danych wrażliwych. Zjawiskiem, na które należy uważać, korzystając
z rozrywki w internecie, jest phishing. To próba „złowienia” identyfikatorów
i haseł użytkowników w celu uzyskania nielegalnego dostępu do ich danych i usług
(w szczególności kont bankowości elektronicznej).

PHISHING – rodzaj nieuczciwych działań, które opierają się na
wykorzystywaniu technik socjotechnicznych w celu nakłonienia użytkowników
do odwiedzenia fałszywej witryny internetowej. Użytkownicy podają na
niej poufne informacje, takie jak dane logowania, a oszuści przejmują je. Inną
techniką ataku phishingowego jest wysłanie SMS-a z linkiem do fałszywej
strony lub wysłanie wiadomości e-mail zawierającej załącznik ze złośliwym
oprogramowaniem. Kliknięcie w link lub pobranie załącznika najczęściej
kończy się przejęciem naszych danych do logowania do usług bankowości
elektronicznej.
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Jak to rozumieć?
Wyobraź sobie, że chcesz się wybrać na wirtualną wystawę do ulubionego
muzeum. Wchodzisz na stronę internetową z przekonaniem, że to witryna znanej
Ci instytucji. Widzisz pola, które wymagają podania Twoich danych osobowych,
aby móc się zarejestrować i korzystać z tego, co oferuje strona. Pewnie dziwi
Cię, że witryna wymaga przekazania wielu szczegółowych personalnych danych.
No właśnie. W przypadku phishingu oszuści tworzą stronę internetową, która
może być łudząco podobna do tej, którą znasz. Umieszczają na niej pola do
wpisania określonego zbioru informacji. Gdy podamy dane i klikniemy
przycisk akceptacji, oszuści przejmują nasze dane wrażliwe i mogą je dowolnie
wykorzystać, np. uzyskać dostęp do naszych kont bankowych.
Innymi słowy, wchodzimy na stronę, o której myślimy, że jest zaufana, podajemy
nasze poufne dane, oszuści je przejmują, a niedługo później stan naszego konta
ulega zmianie. To zjawisko może dotyczyć stron o bardzo różnej tematyce.
Na co należy więc zwracać uwagę? Strona phishingowa ma inny adres niż właściwa
strona – różni się najczęściej literówką lub znakiem specjalnym – dlatego należy
uważnie czytać adresy stron i nie klikać w nic pospiesznie. Na takiej stronie znajdują
się także pola do wpisywania danych poufnych. Dlatego zawsze, gdy witryna
internetowa wymaga podania poufnych danych, jak PESEL lub hasło do konta
bankowego, należy zastanowić się, czy będzie to bezpieczne. Pamiętajmy – gdy
adres strony, czyli link, zawiera nietypowe elementy, np. znak szczególny w środku
słowa – powinno to wzbudzić naszą podejrzliwość.
Coraz częściej adres na pierwszy rzut oka wygląda poprawnie, ale po
dokładniejszym przyjrzeniu się widać, że podmienione zostały pojedyncze znaki.
Przykładowo, gdy litera „m” zostanie zamieniona na dwie litery „r” i „n” (czyli po
połączeniu „rn”) wygląda to bardzo podobnie do „m”. Żeby upewnić się, czy adres
strony nie został zmanipulowany, można go przekopiować do edytora tekstu
i dokonać zmian czcionki. (Żeby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz krótki
film pt. „Cyberbezpieczeństwo w praktyce” odc. 2 – „Rodzaje Cyberzagrożeń”).

https://www.bankpszykladowy.pl

login do konta bankowego
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Zaloguj

Rodzajów nieuczciwych internetowych praktyk jest więcej. Zwiedzeni nimi, możemy
nasze oszczędności przekazać na coś, co w rzeczywistości nie istnieje.

Wyobraź sobie, że
szukasz w sieci filmu, który od dawna masz w planach obejrzeć. Trafiasz na
stronę oferującą legalny dostęp do rozrywki za dokonaniem opłaty. Niestety,
po wykonaniu przelewu okazuje się, że dana pozycja filmowa wcale nie jest
dostępna w serwisie, a strona proponuje obejrzenie czegoś innego.

Załóżmy, że
szukasz ulubionego serialu w internecie. Wyszukiwarka w odpowiedzi na Twoje
zapytanie wyświetla listę stron. Widzisz, że są zaufane i że wyświetliły się
w odpowiedzi na Twoje zapytanie o konkretny tytuł, więc przypuszczasz, że
odnajdziesz tam upragniony serial. Zakładasz pochopnie płatne konto na danej
stronie, po czym okazuje się, że wcale nie ma tam tego, czego szukasz.

O co tu chodzi? O to, że firmy mogą reklamować się też w wyszukiwarkach.
Ich reklamy pokażą się, jeżeli wpiszemy określone słowa. Nie ma w tym nic złego,
dopóki wyświetlają się w wynikach wyszukiwania naprawdę powiązanych z tym,
co oferują. Dlatego zanim założysz konto na jakiejś stronie oferującej
poszukiwaną przez Ciebie rozrywkę – upewnij się, że rzeczywiście znajdziesz
tam to, czego szukasz.
Jak więc chronić się przed tego typu sytuacjami? Korzystać tylko z pewnych
i polecanych stron, a przed odkryciem nowej skontaktować się z bliskimi w celu jej
weryfikacji. Polecenia możesz zdobyć od bliskich, znajomych, rodziny czy innych
użytkowników internetu.
przykładowa wyszukiwarka
Szukaj

telewizja kablowa
osiedlowa
milion kanałów
Kot, Pies i Mysz
z internetem
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PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem, wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

W pierwszej kolejności sprawdź, czy adres strony nie budzi Twoich
podejrzeń.

2.

Następnie zastanów się, czy na pewno chcesz udostępnić informacje,
jakich wymaga strona (np. PESEL, numer konta bankowego).

3.

Zawsze dobrze się zastanów, zanim wykonasz na stronie jakiekolwiek
działanie. Spokojnie – masz tyle czasu, ile potrzebujesz. Nie ma
pośpiechu.

4.

Pamiętaj, aby skontaktować się z bliskimi w razie najmniejszych nawet
wątpliwości.

5.

Uważaj na nowe i nieznane strony z dostępem do rozrywki. Szukaj
sprawdzonych stron, np. wykorzystując opinie innych użytkowników
internetu.

6.

Zanim założysz konto na jakiejś stronie – np. z filmami czy serialami –
upewnij się, że rzeczywiście znajdziesz tam to, czego szukasz. Sprawdź
wszystko dokładnie, zanim podejmiesz decyzję.

W parze z rozrywką idzie wiedza
ROZRYWKA I WIEDZA W INTERNECIE
W świecie cyfrowym możesz rozwijać pasje i zdolności. Kochasz gotować? Obserwuj
najciekawsze blogi kulinarne. Fascynuje Cię technologia? Czytaj na bieżąco teksty
na stronach poświęconych technologii. Media społecznościowe pełnią w tym
wszystkim rolę kompendium wiedzy, bo za ich pomocą możemy śledzić ciekawe,
najbardziej aktualne wydarzenia i szkolenia, wynajdować interesujące blogi
i strony internetowe oraz na bieżąco dowiadywać się z nich nowych rzeczy.
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Media społecznościowe (za: „Słownik języka polskiego PWN”): „Technologie
internetowe i mobilne, umożliwiające kontakt pomiędzy użytkownikami poprzez
wymianę informacji, opinii i wiedzy”.
Blog (za: „Słownik języka polskiego PWN”): „Dziennik prowadzony przez
internautę na stronach WWW”.
Blog to strona internetowa prowadzona przez konkretnego użytkownika.
Zawiera teksty o określonej z góry tematyce, np. na blogu podróżniczym
zamieszczane są najczęściej wpisy ze zdjęciami, będące relacją z wyprawy autora.
Vlog natomiast to filmowa wersja bloga. Nazwa powstała z połączenia słów „video”
i „blog” – to znaczy, że zamiast artykułów, autor publikuje filmy. Blog różni się od
serwisu rozrywkowo-informacyjnego osobistym charakterem, luźną formą
i dbałością o komunikację z czytelnikami.

www.blog_przykladowy.pl
Blog podróżniczy
Zapraszam na mojego bloga podróżniczego,
w którym opowiadam o moich wycieczkach po Polsce.
Znajdziecie tu relacje z różnych wyjazdów
wraz z pięknymi zdjęciami malowniczych rejonów,
ale też garść informacji o tym, gdzie warto się wybrać,

Serwisy informacyjno-rozrywkowe i blogi opierają się na zaufaniu społeczności.
Im więcej znanych nam osób interesuje się jakąś witryną internetową, tym bardziej
czujemy, że możemy zaufać jej autorowi. Linki prowadzące do treści na blogu są
często publikowane w mediach społecznościowych, czyli na platformach, na których
każdy użytkownik może podzielić się swoimi zdjęciami, filmami czy przemyśleniami.

WYSKAKUJĄCE BANERY I CICHE WIRUSY
Blogi i inne strony internetowe odkrywamy, eksplorując internetowe treści. Przy
braku ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń możemy trafić na złośliwe banery
typu pop-up, które różnią się od zwykłych tego typu banerów tym, że sprowadzają
na urządzenia wirusy.
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strona internetowa
Lorem ipsum

Axime sam fuga. Sed que elestor accabor erspis endigna
tatemol uptati re iumquas aut acerum cuptatectia
doloratem esequi ad maionsecus excerum hiliqui te

Wygrałeś!

ZŁOŚLIWE BANERY TYPU POP-UP to szczególny przypadek banerów,
które nagle i niespodziewanie pojawiają się na stronie internetowej. Kliknięcie
w nie – najczęściej przypadkowe – sprawia, że wpadamy w sidła złośliwego
oprogramowania.

Załóżmy, że
planujesz wybrać się niedługo na wycieczkę. Aby znaleźć inspiracje, szukasz
ciekawych blogów podróżniczych albo stron internetowych o podróżach.
Otwierasz przeglądarkę internetową, wpisujesz w wyszukiwarce np. „gdzie
warto pojechać”, naciskasz „enter” i klikasz w którąś z wyświetlonych pozycji.
Strona nie budzi podejrzeń, aż nagle wyskakuje wielki baner na pół ekranu
z podejrzaną treścią typu: „GRATULACJE! WYGRYWASZ SAMOCHÓD!!! KLIKNIJ
TUTAJ!”. Taki krzyczący niemal komunikat to jasny znak o zagrożeniu.
Co teraz? W przypadku zwykłych banerów typu pop-up szukamy na ich obrzeżach
znaku „x”, za pomocą którego zamyka się wyskakujący nagle komunikat.
W przypadku złośliwych banerów nie należy w nic klikać. Zamknij dane okno
przeglądania i poszukaj innej strony. Jeżeli nie da się zamknąć danego okna, zamknij
całą przeglądarkę i uruchom ją ponownie. Tym razem nie wchodź już na podejrzane
strony internetowe.
WIRUS KOMPUTEROWY – niepożądany program komputerowy, który
utrudnia funkcjonowanie sprzętu oraz prowadzi do destrukcji znajdujących się
na nim elementów. Przedostaje się na urządzenie użytkownika bez jego wiedzy.
Powiela się i rozprzestrzenia na kolejne zasoby.
Istnieją różne odmiany złośliwego oprogramowania, ale wystarczy wiedzieć,
że istnieje wirus komputerowy, który niczym biologiczny wirus rozprzestrzenia się
po sieci i urządzeniach, zdobywając dostęp do naszych zasobów. Występuje
w bardzo różnych miejscach i w bardzo różnej postaci. Poza złośliwymi banerami
typu pop-up można na niego trafić np. pobierając pliki z niezweryfikowanego źródła.
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Przed wirusem komputerowym chroni program antywirusowy, o którym dowiesz
się więcej z broszury „Antywirus i zaślepka?”. Pamiętaj, aby bardzo starannie
selekcjonować to, w co klikasz, i nie robić nic bez namysłu. W przypadku banerów
typu pop-up zamiast pochopnie klikać, poczekaj, aż strona internetowa się załaduje.
Kontynuuj przeglądanie dopiero wtedy, gdy nie wyświetlą się żadne podejrzane
treści.

Antywirus

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem, wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Nie klikaj w wyskakujące nagle banery typu pop-up ani żadne inne
banery, które mają podejrzaną treść.

2.

Po wejściu na stronę internetową spokojnie poczekaj, aż się załaduje,
żeby nie kliknąć w nic przez przypadek.

3.

Jeżeli zauważysz, że na Twoim urządzeniu występują podejrzane zmiany
albo pliki, zachowaj spokój i skontaktuj się z bliską osobą, żeby ustalić
dalsze działania.

Wystarczy wyszukać – rzecz o kłódkach
KTO SZUKA, NIE BŁĄDZI
Wyszukiwanie informacji na dowolny temat w dowolnym czasie i z dowolnego
miejsca to wielka zaleta internetu. Otwórz zainstalowaną na Twoim urządzeniu
przeglądarkę internetową. W pasku, umieszczonym na górze otwartej strony, wpisz
hasło związane z informacją, jaką chcesz odnaleźć. Następnie kliknij w ikonę lupy,
znajdującą się obok.
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IKONA (za: „Słownik języka polskiego PWN”): „W systemach operacyjnych
lub programach komputerowych: obrazek symbolizujący program, plik lub
operację”).
Szukanie informacji w internecie jest intuicyjne, bo podobnie odbywa się to zarówno
z poziomu wyszukiwarki w przeglądarce, jak i z poziomu konkretnych już stron.
Wyszukiwarka internetowa jest najczęściej punktem wyjścia do poszukiwań. Zamiast
za pomocą wyszukiwarki, można też wpisywać interesujące nas treści od razu w polu
adresu strony – na górze (w miejscu z linkiem strony, czyli ciągiem znaków
rozpoczynającym się od „https”).

ZAUFANE STRONY INTERNETOWE, A TE Z KŁÓDKĄ
Wyobraź sobie, że
znajomy wysyła Ci np. link do transmisji spektaklu w komunikatorze lub za
pomocą poczty e-mail. Załóżmy też, że wiesz już, że osoba, która do Ciebie
napisała, jest tą, za którą się podaje, a link nie zawiera żadnych nietypowych
elementów – np. błędów w zapisie. Możesz teraz kliknąć w link i przenieść się
bezpośrednio do spektaklu lub skopiować link i wkleić go w pasek z adresem
w wyszukiwarce. Ale czy to na pewno wszystko?

Warto jeszcze zwrócić uwagę, czy połączenie na danej stronie jest szyfrowane.
Po otwarciu witryny, w której będziemy np. podawać nasze dane do logowania,
powinniśmy w adresie www strony (link zaczynający się od „https”) zobaczyć
ikonę zielonej kłódki. Po kliknięciu w nią, w zależności od rodzaju przeglądarki,
z jakiej korzystamy, zobaczymy informacje o certyfikacie bezpieczeństwa
i prawdziwości danej witryny. Cechą szczególną takiego połączenia będzie
adres strony rozpoczynający się od „https” zamiast „http”. Dotyczy to każdej
strony internetowej, która wymaga logowania i rejestracji, ale też innych witryn
internetowych. (Więcej informacji w filmie pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020:
Odc. 2. Fałszywe strony bankowe – zawsze sprawdzaj pasek adresu!”).
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https://www. .....

Twój Bank

Zaloguj

Twoje konto

Ustawienia

Witaj! Zaloguj się do Twojego konta na stronie naszego banku, żeby jeszcze
wygodniej korzystać z naszych usług. Wejdź w ustawienia, żeby dostosować konto

Takie rozwiązanie powinno ochronić użytkowników przed oszustami, którzy – aby
wyłudzić nasze dane i zyskać dostęp do naszych środków finansowych – tworzą
strony niezwykle podobne do tych prawdziwych. (Przypomnij sobie, czym jest
phishing – wróć do informacji ze strony 4). Oczywiście oszuści mogą wpaść na sposób,
aby obejść i to zabezpieczenie, np. stosując szyfrowanie komunikacji z ofiarą – kiedy
również wyświetlana jest kłódka. Dlatego należy pamiętać, że poleganie wyłącznie
na kłódce nie będzie wystarczające. Zawsze trzeba opierać się na dodatkowych
sposobach weryfikacji, bo nigdy jeden sposób nie jest idealny.
Po weryfikacji linka oraz po kliknięciu w kłódkę i przeczytaniu podanych tam
informacji należy zwrócić też uwagę na wygląd samej strony. Czy jest przyjazna
w odbiorze i wykazuje dbałość o bezpieczeństwo naszych danych? Czy w internecie
nie funkcjonuje już podobna do niej witryna?

http://www. .....
Połączenie nie jest prywatne
Osoby atakujące mogą wykraść Twoje informacje ze strony
(na przykład hasła, wiadomości lub dane kart kredytowych). Więcej informacji

ZAAWANSOWANE

Powrót do bezpieczeństwa

Weryfikację bezpieczeństwa źródła warto też przeprowadzić z poziomu samej
wyszukiwarki. O podejrzanej stronie poinformuje nas zainstalowany program
komputerowy i sama przeglądarka. (Więcej na ten temat w broszurze „Antywirus
i zaślepka? Wszystko, co musisz wiedzieć o programach i narzędziach zwiększających
Twoje bezpieczeństwo w sieci. Poradnik dla seniora”).
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PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem, wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Sprawdzaj, czy w adresie strony internetowej nie ma błędów ani
literówek oraz nietypowych znaków.

2.

Zwróć uwagę, czy połączenie jest szyfrowane („https” zamiast
„http” w pasku adresu) oraz sprawdź obecność ikony zielonej kłódki
w wyszukiwarce dla danego linka.

3.

Przyjrzyj się stronie – czy wzbudza Twoje zaufanie i czy dba
o bezpieczeństwo Twoich danych?

4.

Pamiętaj, że dostępne zabezpieczenia mogą nie być wystarczające,
dlatego zawsze zachowaj zdrowy rozsądek.

Aplikacje aplikacjom nierówne
APLIKACJE MOBILNE,
CZYLI CO?
Na koniec warto też wspomnieć
o ułatwiających życie aplikacjach
mobilnych. Żeby je pobrać, poproś
bliskich o pomoc w znalezieniu
na smartfonie ikony ze sklepem
z aplikacjami. Określ interesującą Cię
kategorię i eksploruj dostępne aplikacje
lub wyszukaj konkretną, w taki
sposób, jak wyszukujesz informacje
w wyszukiwarce internetowej. Znajdź
ciekawą grę albo program z fiszkami
do nauki. Ty decydujesz, czy pobrać
darmową, czy płatną wersję – w sklepie
z aplikacjami wszystko powinno być
czytelnie oznaczone.

Szukaj aplikacji i gier
Aplikacje

Ranking

Wybrane

Axime sam
4,6

A

Elestor
4,2

Accabor
2,1

Ersp
3,

Lparchil
4,1

Dolo
4,

Najpopularniejsze

Rempo4,4
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Gry

Officii
3,3

APLIK ACJA (za: „Bezpieczeństwo online: Odc. 2 – Bezpieczeństwo aplikacji”)
to „ogólna nazwa oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych”.
(Dowiedz się więcej pod tym linkiem: z filmu pt. „Bezpieczeństwo online:
Odc. 2 - Bezpieczeństwo aplikacji”).
APLIK ACJA MOBILNA to rodzaj oprogramowania, które można łatwo
i szybko pobrać na smartfona. Kategorie w sklepie z aplikacjami są szerokie
i obejmują różne dziedziny, takie jak: gra, film, muzyka, nauka i inne.

BEZPIECZNIE Z APLIKACJAMI
Zanim zainstalujesz aplikację na swoim telefonie, najpierw ją sprawdź – jej opis,
opinie o niej – oraz dowiedz się, jakich zgód od Ciebie wymaga.

Wyobraź sobie,
że pobierasz taką z przepisami kulinarnymi, a ona żąda dostępu do Twojej
kamery i kontaktów. Taka sytuacja od razu powinna wzbudzić Twoje
podejrzenia. Podobnie, gdy chcesz zainstalować na smartfonie powszechnie
znaną i używaną aplikację, która w sklepie nie ma żadnych opinii innych
użytkowników i pobrań. Nie powinno się jednak skończyć na podejrzeniach,
a na zrezygnowaniu z jej pobrania.

Udziel dostępu
Wyrażam zgodę
na dostęp

Podczas instalacji aplikacja najczęściej prosi
o zgodę na dostęp do zasobów urządzenia,
np. kontaktów, kamery, mikrofonu. Uważnie
sprawdź, czy wszystko, o co prosi, rzeczywiście
jest jej potrzebne do prawidłowego działania. Jeśli
uważasz, że aplikacja wymaga dostępu do zbyt
wielu funkcji – lepiej zrezygnuj z jej zainstalowania
i używania. To Twoja prywatność i Twoja decyzja.

do kontaktów
Wyrażam zgodę
na dostęp aparatu
Wyrażam zgodę
na dostęp
do mikrofonu

Pobieranie aplikacji powinno się przede
wszystkim odbywać z dedykowanych do tego
źródeł. W przypadku aplikacji mobilnych – będzie
to odpowiedni dla Twojego telefonu sklep
z aplikacjami. W innym wypadku możesz trafić
na niebezpieczny plik, który wyrządzi ogromne
szkody.
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Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa, także po upływie czasu od zainstalowania
na swoim urządzeniu aplikacji mobilnej. Używane aplikacje aktualizuj – dużym
ułatwieniem będzie ustawienie automatycznej aktualizacji aplikacji mobilnych.
Te programy, z których już nie korzystasz – usuwaj. Jakie zagrożenia niesie za sobą
brak takich działań? Szpiegowanie, przechwycenie smartfona czy kradzież danych
osobowych. Nie daj się też oszustom, którzy wyślą do Ciebie SMS-a z linkiem do
zaktualizowania aplikacji – zawsze wyszukuj aktualizacje samodzielnie z oficjalnych
źródeł. (Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz film pt. „Bezpieczeństwo działań w sieci:
Odc. 2 – Aktualizuj system i aplikacje”). Program antywirusowy na smartfona to
dodatkowa pewność, że dane na Twoim urządzeniu będą bezpieczne. (Jeżeli chcesz
wiedzieć więcej, zobacz film pt. „Bezpieczeństwo płatności: Odc. 2 – Aplikacje
mobilne”).
W przypadku bezpłatnych aplikacji warto mieć na uwadze dwie kwestie. Pierwsza
jest związana z udostępnionymi danymi, ponieważ autor aplikacji zarabia w takim
wypadku na reklamach, jakie wyświetlają Ci się w pobranym programie. Druga
to mechanizm naciągania finansowego, czyli pobierania opłat za dodatkowe
funkcjonalności. Ale spokojnie – aby tego uniknąć, wystarczy wyłączyć możliwość
zakupu w aplikacjach. (Zobacz jak w filmie pt. „Bezpieczeństwo online: Odc. 2
– Bezpieczeństwo aplikacji”).

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem, wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Pobieraj aplikacje tylko ze sprawdzonych źródeł, czyli oficjalnych
sklepów z aplikacjami dla Twojego smartfona.

2.

Przed pobraniem aplikacji sprawdź dokładnie opis, opinie o niej oraz
przeczytaj, na co wyrażasz zgodę i jakie informacje udostępniasz,
np. kontakty, aparat czy album ze zdjęciami.

3.

Aktualizuj używane aplikacje mobilne i usuwaj nieużywane.

4.

Zainstaluj program antywirusowy na smartfona.

5.

Rozważ wyłączenie możliwości zakupu w aplikacjach.
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Co już wiesz o bezpiecznej rozrywce w sieci?
Wiesz, czym jest
PHISHING, ZŁOŚLIWE
BANERY TYPU POP-UP
I WIRUS KOMPUTEROWY .

Wiesz, jak sprawdzić,
czy witryna internetowa
jest BEZPIECZNA .

Wiesz, na jakie formy
NIEUCZCIWYCH PRAKTYK
FINANSOWYCH I WYŁUDZEŃ
w internecie trzeba uważać
podczas korzystania z rozrywki,
stron i blogów w internecie.

Wiesz,
o czym pamiętać,
pobierając
APLIK ACJĘ MOBILNĄ .

Gratulacje,
pierwszy etap
za Tobą!

Zobacz pozostałe filmy instruktażowe i broszury na temat
bezpiecznego korzystania z internetu:
•

na stronie internetowej kampanii „Seniorze – spotkajmy się w sieci”:
https://www.gov.pl/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci
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E-mail i media społecznościowe?
Wszystko, co musisz wiedzieć
o bezpiecznej komunikacji w sieci.

Poradnik dla seniora

02.
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WITAJ!
W tym przewodniku przeprowadzimy Cię przez najważniejsze wątki związane
z bezpiecznym komunikowaniem się w internecie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
– kliknij w aktywny link i zobacz pozostałe broszury oraz filmy instruktażowe
z Barbarą Bursztynowicz. Jeżeli coś będzie dla Ciebie niejasne albo wzbudzi Twoje
wątpliwości – zwróć się do bliskich o pomoc.

Barbara to osoba, która nabyła już trochę doświadczenia w internecie. Kiedy więc
w filmie „E-mail i media społecznościowe, czyli o bezpiecznej komunikacji
w internecie”, otrzymała na skrzynkę e-mail kolejne powiadomienie o wygranym
konkursie, od razu wiedziała, że powinna je zignorować. Wysyłanie komuś takich
informacji przypomina wrzucanie niechcianych ulotek do czyjejś skrzynki pocztowej.
Barbara wie też, że za pomocą kilku kliknięć może sprawić, że nie będzie już
otrzymywała takich internetowych ulotek od nieproszonych nadawców.
Ma też świadomość, że nie może ufać wszystkim wiadomościom, jakie dostaje,
nawet jeżeli wysyłają je zaufane osoby czy instytucje. Zawsze zwraca również uwagę
na to, co publikuje w mediach społecznościowych.
Za pomocą internetu można szybko i wygodnie skontaktować się z bliskimi
osobami, znajomymi, rodziną albo dowolną instytucją czy firmą. Warto przy tym
pamiętać, że nie zawsze osoba, która podaje się za kogoś, kogo znamy lub komu
ufamy, rzeczywiście nią jest. Nie należy też wierzyć we wszystko, co ktoś komunikuje
w internecie. Zawsze trzeba zachować ostrożność i gdy tylko zajdzie taka potrzeba
– prosić bliskich o wsparcie.

Jan

Ewa
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Nie ufaj bezgranicznie internetowej
społeczności
O CO CHODZI Z TYMI MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI?
Za pomocą mediów społecznościowych
i komunikatorów można rozmawiać
z dowolnie wybraną osobą i w dowolnie
wybranym czasie oraz miejscu. Z narzędzi
tych korzystamy często, gdy chcemy wysłać
komuś prywatną wiadomość, bo akurat nie
mamy możliwości do tej osoby zadzwonić czy
porozmawiać z nią bezpośrednio.

Cześć!
Witaj
Możemy się
bliżej poznać?

Z kolej gdy mamy ochotę podzielić się czymś
A jak masz na
z szerszym gronem odbiorców, np. swoimi
imię?
zainteresowaniami albo przemyśleniami,
możemy napisać wpis (treść publikowana
Janek. A Ty?
w mediach społecznościowych w formie tekstu,
zdjęcia, animacji, filmu czy linku) lub komentarz. Media społecznościowe służą
nie tylko do rozmów z bliskimi, rodziną czy przyjaciółmi, ale także z różnymi
społecznościami (np. grupami zainteresowań), firmami i organizacjami.
Media społecznościowe to powszechne narzędzie do rozmów. Umożliwiają
komunikację w bardzo szerokim zakresie. Jako że sami wybieramy społeczność,
z którą się kontaktujemy, mamy większe zaufanie do treści pojawiających się
w wybranym przez nas serwisie. Zakładamy, że wszyscy są w niej szczerzy i nie mają
złych intencji, gdy dzielą się swoimi przemyśleniami. Na zaufaniu do społeczności
opieramy czasami przekonanie, że zachowanie bezpieczeństwa w mediach
społecznościowych nie wymaga szczególnej uważności. Ale czy na pewno?

FAKE NEWS CZYLI NIEPRAWDZIWE WIADOMOŚCI
FAKE NEWS (ang. – fałszywe wiadomości): nieprawdziwa informacja,
rozpowszechniana na szeroką skalę w celu uzyskania z tego tytułu różnego
rodzaju korzyści. Cechą charakterystyczną fałszywych wiadomości jest ich
sensacyjny charakter, który prowadzi do wyrobienia u odbiorców określonego
poglądu.
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Można rozumieć to zjawisko jako masowo rozprzestrzenianą za pomocą internetu
plotkę, której celem jest wzbudzenie silnych emocji u wielu odbiorców.
Fałszywe wiadomości najczęściej nie mają żadnego związku z rzeczywistością.
Sieją dezinformację, która jest jednym z największych zagrożeń obecnych czasów.
Na rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji korzystają różne osoby, posiłkujące
się manipulacją do osiągnięcia własnych zysków.
Fake news jest szczególnie powszechny w internecie, ponieważ za jego
pośrednictwem można dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców w krótkim
czasie i przy niewielkim wysiłku. W mediach społecznościowych rozprzestrzenia
się wyjątkowo szybko i czasami trudno zorientować się, kto jest autorem
komunikatu. Dlatego, mimo że fake news funkcjonuje na różnych płaszczyznach, jest
szczególnie niebezpieczny właśnie tutaj.

Jak go rozpoznać?
Najczęściej są to publikacje zawierające tendencyjne nagłówki oraz grafiki,
które przykuwają uwagę odbiorcy i próbują kształtować jego przekonania.
Innym przejawem tego zjawiska mogą być wpisy, w których ktoś powołuje
się na dane liczbowe, ale nigdzie nie wskazuje ich źródła. Nie tylko tego typu
treści, ale też wszystkie inne, które mają charakter opiniotwórczy, powinny być
zawsze weryfikowane przez odbiorcę w innych źródłach, zanim się im zaufa.

A zatem, aby chronić się przed fałszywymi wiadomościami, szczególnie w mediach
społecznościowych, należy zawsze wnikliwie zapoznać się z poruszanym tematem
i sięgnąć do innych źródeł. Nie zaszkodzi też dwa razy się zastanowić, zanim
weźmiemy udział w gorącej dyskusji dotyczącej sensacyjnych treści – to może być
fake news!
Warto też pamiętać, że fake newsy krążą
nie tylko w mediach społecznościowych.
Zjawisko to występuje w całym internecie,
np. w formie artykułów o krzykliwych
nagłówkach, które wprowadzają w błąd,
bo dopiero po przejściu na stronę okazuje
się, że z tekstu nic nie wynika i jest to na
przykład ukryta reklama albo próba
wyłudzenia danych.
–4–

Wiadomość!
Do Ziemi zbliża się asteroida,
która uderzy jutro w Europę.
Przekaż dalej tę informację
jak największej liczbie
znajomych!

Sytuację dodatkowo komplikuje to, że każde nasze działanie, np. reakcja na taki fake
news, zostaje zapamiętane w sieci – internet nie zapomina.

PRYWATNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH A ŚLAD
CYFROWY
ŚLAD CYFROWY – informacje o nas, które zostają zapisane na serwerze.
Ślady cyfrowe dzielą się na te podawane przez nas, np. dane osobowe oraz na
informacje o wykonywanych przez nas czynnościach w internecie.
SERWER (za: „Słownik Języka Polskiego PWN”): „W sieciach
komputerowych: komputer lub program przeznaczony do obsługi użytkowników
przez udostępnianie ich komputerom swoich zasobów i wykonywanie
otrzymanych poleceń”.

Jak to rozumieć?
Najprościej mówiąc – wszystko, co robimy w internecie, zostawia ślad.
(Dowiedz się więcej na ten temat z filmu pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY
2020: Odc. 3. To, co robisz w internecie jest dostępne NA ZAWSZE
i DLA KAŻDEGO”). Wyobraź sobie, że podczas zakładania konta w mediach
społecznościowych podajesz datę swoich urodzin albo miejsce
zamieszkania. Takie informacje są stale przechowywane przez właściciela
konkretnej strony albo aplikacji. Posiada on swego rodzaju zbiór wiadomości
o wszystkich użytkownikach, często nawet wtedy, gdy usuną oni swoje konta.
Dane pozostają zapisane w specjalnym miejscu, a dostęp do nich na ogół ma
nie tylko właściciel aplikacji, ale też na przykład reklamodawcy.

Wyobraź sobie, że
publikujesz w mediach społecznościowych zdjęcie z rodziną, np. z wnukami.
Takie zdjęcie również, po jego usunięciu, pozostaje w posiadaniu właściciela
serwisu. Dlaczego? Ponieważ zamieszczasz te treści w przestrzeni, którą on
udostępnia. Dlatego, nawet gdy skasujesz zdjęcie lub inne treści i nie będą one
widoczne dla Ciebie ani członków Twojej społeczności, to dane historyczne,
czyli co i kiedy zostało opublikowane, niezmiennie będą zapisane na
serwerze, czyli w miejscu, do którego ma dostęp właściciel strony.

–5–

Jakie niesie to zagrożenia i o czym w związku z tym należy pamiętać? Zanim poda się
gdzieś dane osobowe, trzeba przede wszystkim dobrze zastanowić się, czy nie ma
ryzyka, że zostaną one wykorzystane przez reklamodawców albo przejęte przez inne
niepowołane osoby. Warto przemyśleć, jakie zdjęcia publikujemy w internecie, a jeśli
nie przedstawiają tylko nas – wcześniej uzyskać zgodę osoby, która znajduje się na
fotografii. Nawet skasowane fotografie nie znikną całkowicie z sieci.

imię i nazwisko

Ewa Kowalska

data urodzenia

05.10.2010

W YŚLIJ

Jeśli więc nie chcesz, aby jakieś informacje na temat Ciebie lub Twoich bliskich
były wykorzystane – nie podawaj ich. Pamiętaj też o odpowiednich ustawieniach
prywatności i możliwości korzystania z wyszukiwarki w trybie prywatnym.
A jeśli jesteś już aktywny w sieci i mniej lub bardziej regularnie publikujesz tam
zdjęcia czy filmy, na których jesteś nie tylko Ty, ale też Twoi bliscy przeczytaj też
artykuł pt. „Sharenting i wizerunek dziecka w sieci” o zagrożeniach związanych
z udostępnianiem treści o dzieciach lub wnukach.
No dobrze, ale czym właściwie są te ustawienia prywatności?
USTAWIENIA PRYWATNOŚCI to zbiór ustawień, dających możliwość
ograniczenia grupy odbiorców, do których trafią komunikowane przez nas treści.
Ostrożność w internecie nie oznacza od razu, że mamy rezygnować
z korzystania z jego dobrodziejstw. Może chciałbyś, żeby Twoje posty w mediach
społecznościowych wyświetlały się jedynie zaufanemu gronu odbiorców, a nie
wszystkim użytkownikom sieci? Wolałabyś też, żeby obce osoby nie mogły znaleźć
Twojego profilu w serwisie społecznościowym i żeby wiadomości pisali do Ciebie
tylko znajomi? Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę ustawienia i zaznaczysz
potrzebne pola (np. „widoczne tylko dla znajomych” zamiast „widoczne dla
wszystkich”), następnie zapiszesz zmiany – i gotowe!
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Podobnie jest w całym internecie. Jeżeli nie chcesz, aby informacje o tym, co
wyszukujesz w sieci, były gromadzone – wejdź w ustawienia wyszukiwarki, z której
korzystasz, zaznacz odpowiednie opcje (np. „blokuj pliki cookies”) i zapisz zmiany.
Gdy nie chcesz, aby strony internetowe gromadziły informacje na Twój temat – nie
akceptuj warunków korzystania z tak zwanych plików cookies (ang. ciasteczka
– małe pliki, w których zamieszczona jest np. informacja o odwiedzanej przez nas
stronie internetowej). To od Ciebie zależy, kto i jak skorzysta z udostępnianych przez
Ciebie informacji.
Zawsze też możesz zmienić zdanie. Jeżeli podasz swoje dane na jakiejś stronie,
masz prawo do skontaktowania się z danym serwisem i poproszenie o ich
usunięcie.

USTAWIENIA
Prywatność
i bezpieczeństwo

Pliki cookie
i inne dane witryn

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać:
1.

Traktuj z dystansem informacje, które pojawiają się w internecie,
szczególnie w mediach społecznościowych.

2.

Zanim wyrobisz sobie opinię na podstawie udostępnionych przez kogoś
materiałów, a co więcej – wyrazisz ją – zastanów się dwa razy. Przed
wdaniem się w dyskusję zweryfikuj prawdziwość podawanych informacji.

3.

Przed każdą publikacją, wysłaniem lub udostępnianiem treści
w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych, zastanów się,
czy jest to dobry pomysł i czy Twoje działanie nie stanowi dla nikogo
problemu lub zagrożenia.

4.

Decyduj, kto powinien mieć dostęp do informacji na Twój temat
i zawsze pamiętaj o ustawieniach prywatności.
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Poczta w internecie jak w skrzynce pocztowej?
KIEDY KORESPONDENCJA PRZENOSI SIĘ DO INTERNETU
Poczta e-mail jest równie popularnym środkiem komunikacji co media
społecznościowe. Ma jednak bardziej formalny charakter oraz często nieco dłuższy
czas oczekiwania na odpowiedź.
E-mail służy do komunikacji z bliskimi, różnymi firmami i instytucjami. Dzięki
poczcie elektronicznej możemy skontaktować się np. ze sklepem internetowym,
który przekaże nam najświeższe informacje odnośnie do złożonego zamówienia,
otrzymamy też wiadomość z potwierdzeniem rejestracji konta na portalu pacjenta
czy o założeniu nowego konta w banku.
Internetowa skrzynka pocztowa to duże ułatwienie w komunikacji we współczesnym
świecie i warto ją założyć. Należy jednak pamiętać, że nawet jeżeli wydaje nam się,
że dysponujemy wystarczającymi zabezpieczeniami lub ufamy narzędziu, z którego
korzystamy, zawsze trzeba zachować ostrożność.

INTERNETOWE ULOTKI, CZYLI SPAM
W broszurze na temat bezpiecznej rozrywki w internecie „Spektakl i film?
Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznej rozrywce w sieci” jest mowa
o phishingu (ang. fishing – wędkowanie). To zjawisko, na które narażeni są także
użytkownicy poczty e-mail. Oszuści podszywając się pod zaufanego nadawcę,
wysyłają e-maile, które na pierwszy rzut oka nie wzbudzają podejrzeń odbiorcy.
Po wnikliwej analizie wiadomości dowiadujemy się jednak, że za jej pomocą
cyberprzestępcy chcą uzyskać dostęp do naszych kont bankowych lub skłonić nas
do pobrania zawirusowanego pliku. (Dowiedz się więcej o zagrożeniach związanych
z korzystaniem z poczty e-mail – obejrzyj film pt. „Bezpieczeństwo online: Odc. 1
– Niebezpieczne strony”). Phishing w kontekście poczty elektronicznej jest częścią
szerszego zjawiska – tak zwanego spamu.
SPAM to niepożądana wiadomość wysyłana na masową skalę, najczęściej
(choć nie tylko) za pomocą poczty elektronicznej.
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Spam otrzymany pocztą e-mailową można porównać do, przytoczonych
na początku poradnika, niechcianych ulotek z niezaufanego źródła,
zapychających skrzynkę pocztową. Zaliczają się do niego zarówno natarczywe
treści reklamowe, jak i groźne próby naciągnięcia czy wyłudzenia.
Nowocześniejsze i bardziej zaawansowane serwisy poczty e-mail oferują w ramach
posiadanego konta pocztowego specjalne katalogi, które niczym pudełka albo
segregatory, porządkują wiadomości różnego rodzaju. Zawierają kilka kategorii
katalogów, np. wiadomości odebrane czy wiadomości typu „spam”. Takie
katalogi nie tylko doskonale organizują elektroniczną korespondencję i pomagają
się w niej szybko odnaleźć, ale także zwiększają nasze bezpieczeństwo. Podejrzane
wiadomości trafiają od razu do specjalnych folderów, w związku z czym użytkownik
nie ma z nimi styczności.

@
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Żadne rozwiązania nie są jednak doskonałe, ponieważ oszuści stale udoskonalają
swoje techniki, dostosowując działania do rozwijającej się technologii. Dlatego, może
zdarzyć się, że wiadomość z próbą wyłudzenia naszych pieniędzy lub zawierająca
wirusa do pobrania, wcale nie trafi do folderu „spam”. W związku z tym zawsze
należy zachować ostrożność.
Może też zdarzyć się sytuacja odwrotna – że do folderu z wiadomościami typu
spam wpadnie wiadomość od zaufanego nadawcy, na którą czekamy. Lepiej
jednak, aby program działał nadmiernie ostrożnie niż niewystarczająco skutecznie.
Po skontaktowaniu się z osobą, na której wiadomość czekamy i wejściu w folder
„spam”, w każdej chwili możemy oznaczyć korespondencję jako bezpieczną.
Samo wejście do folderu niczym nie grozi – nie oznacza jeszcze otwarcia potencjalnie
groźnych wiadomości.
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Dlaczego warto uważać na spam i postawić na pocztę e-mail, która za nas schowa
niechciane wiadomości do specjalnego folderu? Ponieważ spam to wiadomości,
które mogą być źródłem licznych zagrożeń.
Dlatego należy zawsze mieć ograniczone zaufanie do przychodzących wiadomości.
Nie tylko do tych z błędami i nawołujących do natychmiastowego działania, ale
także tych, w których adresat powołuje się na zaufanego nadawcę, a wiadomość
nie sprawia na pierwszy rzut oka wrażenia podejrzanej.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Zwróć uwagę, czy serwis Twojej poczty elektronicznej oferuje
wyłapywanie i odkładanie wiadomości typu spam do specjalnego
katalogu.

2.

Pamiętaj, że wiadomości typu spam mogą zawierać wirusa lub mieć
na celu wyłudzenie od Ciebie informacji. Dlatego nic nie pobieraj
i nie podawaj żadnych danych wrażliwych w odpowiedzi na tego typu
e-maile.

3.

Zawsze miej ograniczone zaufanie do przychodzących wiadomości –
szczególnie, gdy ktoś w mailu powołuje się na zaufaną instytucję albo
markę oraz wtedy, gdy wiadomość nie pojawia się w folderze „spam”.

4.

Jeżeli w mailach pojawiają się błędy, a wiadomości nawołują do
natychmiastowego wykonania jakiegoś działania – powinno to
wzbudzić Twoje podejrzenia.
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Spotkanie w sieci jak w rzeczywistym świecie?
ŚWIAT WIRTUALNY JAK REALNY
Możliwe, że czytając o kontaktowaniu się za pomocą mediów społecznościowych
oraz poczty e-mail myślisz sobie: „No dobrze, ale ja jednak wolę zobaczyć i usłyszeć
drugą osobę”. Internet oferuje powszechne rozwiązania, często darmowe, które
umożliwiają komunikowanie się nie tylko za pomocą tekstu pisanego, ale też
obrazu i dźwięku. Do dyspozycji mamy programy i platformy, które dzięki
dostępowi do internetu umożliwiają tak zwane wideospotkania. W tym celu
stworzono wiele zaufanych narzędzi niewymagających żadnego pobierania ani
instalacji – wystarczy przeglądarka internetowa.
WIDEOSPOTK ANIA – spotkania w świecie cyfrowym, które za pomocą
dostępu do kamery i mikrofonu wbudowanych w urządzenie oraz dostępu do
internetu umożliwiają zobaczenie i usłyszenie rozmówcy.
Takie rozwiązania są powszechne, a w ramach wideorozmowy można też
udostępniać drugiej stronie swój ekran komputera (wtedy użytkownik zamiast
wizerunku rozmówcy lub poza nim widzi jego ekran) oraz najróżniejsze pliki.
Oczywiście trzeba przy tym zachować niezbędne zasady bezpieczeństwa.

WIDZIMY SIĘ I SŁYSZYMY
Żeby się widzieć i słyszeć,
potrzebujemy kamery, głośników
oraz połączenia internetowego.
Obecnie coraz rzadziej mówi
się o kamerach internetowych,
ponieważ większość osób
korzysta z laptopów, tabletów
czy smartfonów, które mają już
wbudowane bardzo wysokiej jakości
kamery.
K AMERA INTERNETOWA – kamera, która umożliwia prowadzenie
wideospotkania i dzielenie się z innym użytkownikiem swoim obrazem.

– 11 –

Kamerę internetową można też dokupić w wielu miejscach i z łatwością
zainstalować. Aby zachować pełne bezpieczeństwo, należy pilnować tego, żeby była
zasłonięta lub wyłączona, gdy z niej nie korzystamy – sprzęt komputerowy
coraz częściej ma wbudowaną specjalną zaślepkę, która pozwoli Ci zasłonić kamerę
kiedy z niej nie korzystasz. Co właściwie mogłoby się stać, gdybyśmy nie zachowali
niezbędnych środków ostrożności? Ktoś, kto zdobył dostęp do naszego urządzenia,
mógłby wykraść hasła do logowania na nasze konta albo nas podglądać, czego
nie musimy być nawet świadomi.
Żeby nawzajem się słyszeć, musimy mieć włączoną głośność wyjściową
i wejściową na naszym urządzeniu.

Głośność
wyjściowa

Głośność
wejściowa

Ewa

Jan

Jeżeli mimo spełnienia tych warunków wystąpią niepowodzenia, może to oznaczać,
że głośniki wbudowane w nasz laptop czy smartfon nie działają poprawnie, albo
że źle podłączyliśmy słuchawki, z których postanowiliśmy korzystać podczas
wideorozmowy. Podobnie jak w przypadku kamery, warto pamiętać, że możemy
nieumyślnie nie wyjść z rozmowy i wciąż być na linii, mimo że uznaliśmy ją za
zakończoną.
Zanim po zakończeniu rozmowy oddalisz się od komputera, upewnij się,
że rozmowa została zakończona, a Twoja kamera jest zasłonięta.
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Skoro mowa o bezpieczeństwie wszystkich elementów potrzebnych do
przeprowadzenia wideorozmowy, to pamiętajmy, żeby sieć, z której korzystamy,
była bezpieczna. Przykładowo, jeżeli jesteśmy w kawiarni i używamy tamtejszego
połączenia internetowego, warto wiedzieć, że hakerzy mogą z łatwością włamać
się do sieci i przejąć dostęp do danych osób, które z niej korzystały. Dlatego lepiej
korzystać ze swojego internetu lub po prostu z zaufanego i pewnego źródła,
szczególnie w przypadku wideorozmów. Wróćmy jednak do kwestii udostępniania
ekranu lub plików.
Udostępnienie czegoś komuś w internecie oznacza podzielenie się w sieci z innym
użytkownikiem jakąś treścią.
Udostępnianie ekranu, szczególnie w kontekście wideorozmowy odbywającej
się w czasie rzeczywistym, to wyświetlanie się użytkownikowi lub użytkownikom,
z którymi prowadzimy rozmowę, zawartości naszego ekranu. Przykładowo –
otwieramy na naszym komputerze pokaz slajdów ze zdjęciami i w tym samym czasie
widzą je dokładnie inne osoby z konwersacji w taki sam sposób, jak gdyby siedziały
obok nas. Natomiast udostępnianie plików to nic innego jak przesłanie ich za
pomocą narzędzia do wideorozmowy pozostałym uczestnikom spotkania.
Tutaj powinna zaświecić nam się lampka, bo pokazanie komuś swojego ekranu
w trakcie prowadzonej rozmowy albo wysyłanie i pobieranie plików powinno
odbywać się nie tylko w sytuacji, gdy połączenie jest bezpieczne, ale też kiedy
osoba, z którą rozmawiamy, jest zaufana. Jeżeli prowadzimy wideorozmowę
w domowym zaciszu, z zaufanego połączenia i programu oraz z bliskimi osobami –
nie musimy się obawiać. Jeśli cokolwiek budzi nasz niepokój – lepiej skontaktujmy
się z kimś, kto pomoże nam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku.

Jan

Udostępnij
ekran

Ewa
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PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Po zakończonej wideorozmowie zasłaniaj kamerę i wyłączaj głośność
wejściową.

2.

Zawsze korzystaj z zaufanych programów do wideokonferencji
i zaufanego połączenia internetowego.

3.

Zwracaj uwagę na to, jakie pliki udostępniasz. Za każdym razem
zastanów się, czy pokazanie komuś swojego ekranu będzie dobrym
rozwiązaniem.

Nawiązywanie nowych znajomości
CZY W INTERNECIE MOŻNA NAWIĄZAĆ PRAWDZIWĄ
ZNAJOMOŚĆ?
Wiemy już trochę o bezpiecznym korzystaniu z internetu, ale co z poznawaniem
nowych osób i szukaniem w internecie miłości albo przyjaźni na całe życie? W sieci
znajdziesz portale randkowe, które powstały z myślą o osobach poszukujących
nowych relacji. Wystarczy znaleźć zaufany portal (kierując się opiniami innych
użytkowników i wszystkimi zasadami, o jakich dotychczas była mowa), założyć na
nim konto, uzupełnić informacje o sobie i rozpocząć poznawanie nowych osób.

CZUJNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
Mimo że wielu osobom w bardzo różnym wieku udało się już w ten sposób zawrzeć
znajomość, zawsze trzeba pozostać czujnym. Podobnie jak w świecie rzeczywistym,
tak samo w wirtualnym, funkcjonują oszuści matrymonialni.
OSZUŚCI MATRYMONIALNI to osoby, które wchodzą z nami w relację
tylko po to, aby wykorzystać ją do własnych celów. Działając w internecie,
mogą np. próbować zawrzeć z nami bliższą znajomość po to, aby wyłudzić
od nas pieniądze. Oszuści uwodzą osoby korzystające z portali randkowych,
stosując techniki oparte na grze na emocjach.
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Dlatego nie przekazuj nigdy pieniędzy osobie poznanej w internecie, nawet jeżeli
masz wrażenie, że dobrze się już znacie i wszystko o sobie wiecie. Twoje pieniądze
mogą przepaść równie szybko i bezpowrotnie, jak internetowa znajomość.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, żeby
zawsze pamiętać o ograniczonym zaufaniu do nowo poznanych osób
w internecie.

Co już wiesz o bezpiecznej komunikacji w sieci?
Wiesz, czym jest FAKE NEWS
i potrafisz go zdemaskować dzięki
wnikliwemu weryfikowaniu informacji.

Wiesz, jak
bezpiecznie prowadzić
WIDEOKONFERENCJE .

Wiesz, na co uważać, aby zachować
PRYWATNOŚĆ swoją i bliskich
w mediach społecznościowych
i internecie.

Wiesz, na co uważać,
podczas szukania
NOWYCH ZNAJOMOŚCI
w internecie.

Wiesz, z czym wiąże się SPAM
i jak uchronić się przed zagrożeniami
związanymi z pocztą e-mail.

Gratulacje,
kolejny etap
za Tobą!

– 15 –








Sprawy urzędowe i bankowe?

Wszystko, co musisz wiedzieć
o bezpiecznym załatwianiu
codziennych spraw przez internet.

Poradnik dla seniora

03.



–1–

WITAJ!
W tej broszurze wprowadzimy Cię w świat bezpiecznego załatwiania różnych,
codziennych spraw przez internet. Żeby wiedzieć więcej o bezpieczeństwie w sieci
– zajrzyj na stronę kampanii i sięgnij po dostępne materiały edukacyjne. Pamiętaj,
żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości, nie obawiać się poprosić o wsparcie
bliskich.

Jak widzieliśmy w filmie pt. „Sprawy urzędowe i bankowe, czyli co musisz
wiedzieć o bezpiecznym załatwianiu codziennych spraw przez internet”
Barbara dobrze wie, że załatwianie spraw przez internet jest proste, wygodne,
a przede wszystkim – przy zachowaniu odpowiednich środków – bezpieczne.
Dlatego obiady ze swojej ulubionej restauracji zamawia do domu i płaci za nie
wirtualnie, za pomocą specjalnego kodu PIN do bankowości internetowej. Zna
go na pamięć, bo wie, jak ważne jest, aby nikt inny nie miał do niego dostępu
(dowiedz się więcej o bezpieczeństwie związanym z kodem PIN – obejrzyj film
pt. „Bezpieczeństwo kodu PIN”). Barbara dobrze wie, że opłaca się korzystać
z usług w internecie, czyli e-usług, w tym także tych, które wymagają dodatkowego
potwierdzenia naszych danych, co jest możliwe dzięki bezpiecznemu profilowi
zaufanemu.

Internet umożliwia załatwianie najróżniejszych spraw w dowolnym czasie
i miejscu. Z pomocą sieci, bez wychodzenia z domu, dokonasz formalności
urzędowych, bankowych oraz wielu innych, wcześniej wymagających dzwonienia lub
udania się w dane miejsce o konkretnej godzinie. W ten sposób możesz dostosować
realizowanie wszelkich zadań do czasu, którym dysponujesz – brzmi zachęcająco,
prawda? Jeżeli jednak obawiasz się o bezpieczeństwo tych działań, ta broszura
jest dla Ciebie. Pamiętając o kilku kwestiach, załatwisz codzienne sprawy szybko
i bezpiecznie.
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e-Polak ma łatwiej
MOŻNA ZAUFAĆ, KIEDY JEST PROFIL ZAUFANY
E-POLAK to osoba, która jest świadoma możliwości, jakie oferuje cyfryzacja,
i je wykorzystuje. Ułatwia sobie życie, załatwiając wiele codziennych spraw przez
internet – od kupowania biletów do kina, po sprawy urzędowe. Dodatkowo robi to
w bezpieczny sposób, ponieważ ma wiedzę na temat wirtualnych zagrożeń i wie,
jak się przed nimi chronić.
Kluczem do korzystania z e-usług, czyli załatwiania spraw urzędowych w internecie,
jest profil zaufany. Jak to działa?
PROFIL ZAUFANY (za: gov.pl) – „potwierdzony zestaw danych, które
jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych
w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.
Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł
go użyć” (dowiedz się więcej o profilu zaufanym na stronie gov.pl).
Innymi słowy, profil zaufany to bezpieczny sposób logowania do e-usług, możliwy
do wykorzystania tylko przez właściciela. To zbiór zabezpieczonych informacji
na nasz temat, dzięki którym możemy np. podpisać składany wirtualnie urzędowy
wniosek (po zalogowaniu do systemu Mój Gov na stronie gov.pl).
Zobacz szczegółowy instruktaż ułatwiający założenie profilu zaufanego.
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E-DOWÓD – dowód osobisty z warstwą elektroniczną, którą posiada każdy
nowy dowód (dowiedz się więcej o e-dowodzie na stronie gov.pl).
Za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu możesz zalogować się do panelu
Mój Gov, gdzie wirtualnie załatwisz wybrane sprawy urzędowe.

MÓJ GOV – konto na gov.pl ze skrzynką odbiorczą. Umożliwia załatwianie
wybranych spraw urzędowych przez internet, czyli otwiera dostęp do e-usług.
Za jego pośrednictwem możesz odbierać informacje od urzędu oraz podpisywać
i wysyłać wnioski urzędowe.
Dużą zaletą panelu Mój Gov jest zebranie w ramach jednego portalu wszystkiego,
co jest związane z załatwianiem spraw urzędowych na odległość (w dowolnym
miejscu i czasie). Logowanie do Mój Gov przez profil zaufany lub e-dowód
to gwarancja bezpieczeństwa.k go rozpoznać?
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SPRAWY URZĘDOWE PRZEZ INTERNET, CZYLI E-USŁUGI
E-USŁUGI to wybrane sprawy urzędowe, które możesz załatwić wirtualnie.
Jedyne, czego potrzebujesz, to urządzenie podłączone do internetu
oraz profil zaufany lub e-dowód, które są niezbędne do zalogowania się
na stronie www.gov.pl do serwisu Mój Gov.
Jak to działa? W przypadku gdy masz do załatwienia jakąś sprawę urzędową,
logujesz się na swoje konto na Mój Gov i sprawdzasz, czy jest ona dostępna na
liście e-usług. Jeżeli tak, załatwiasz ją przez internet, gdzie i kiedy chcesz. Nawet
z wygodnego fotela w domu lub w podróży – jeśli tylko masz dostęp do internetu.
W ten sposób nie tylko możesz wszystko załatwić szybciej i sprawniej – to Ty
decydujesz, kiedy np. złożysz wniosek o nowy dowód osobisty. Masz też gwarancję,
że wykonywane przez Ciebie czynności są całkowicie bezpieczne.

Co więc możesz załatwić w ten sposób? Lista e-usług jest długa oraz stale się
powiększa. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
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E-USŁUGI W RAMACH CEPIK: do takich usług zalicza się m.in. Historia Pojazdu
i Sprawdzenie Punktów Karnych. Dowiedz się więcej z filmu pt.: „Sprawdź online
swoje punkty karne. e-Polak potrafi!”
Chcesz kupić używany samochód, ale się wahasz, bo nie masz gwarancji,
w jakim stanie znajduje się pojazd? A może ktoś z Twoich bliskich jest
w podobnej sytuacji? Wystarczy wejść na stronę gov.pl i pod adresem:
https://historiapojazdu.gov.pl/ podać trzy informacje: numer rejestracyjny,
numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu oraz kliknąć „Sprawdź pojazd”
i gotowe. Wiesz wszystko, czego potrzebujesz.
A może chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Wystarczy zalogować się
do Mój Gov, wyszukać przez ikonę lupy „Sprawdzenie Punktów Karnych”
i po weryfikacji Twojej tożsamości wysłać prośbę o udzielenie takiej informacji.
Odpowiedź o liczbie punktów karnych pojawi się natychmiast.

E-DOWÓD: jest to dowód osobisty, ale wzbogacony o warstwę elektroniczną,
za pomocą której możesz się logować do e-usług bez hasła i loginu.
OTWARTE DANE: umożliwiają dostęp do danych publicznych z najróżniejszych
kategorii. Wystarczy wejść na stronę internetową: https://dane.gov.pl/ i przeszukać
zasoby.
MOBYWATEL: aplikacja mobilna, w skład której wchodzą takie usługi, jak:
mTożsamość, mLegitymacja szkolna lub studencka, eRecepta, mPojazd i Polak
za granicą. mTożsamością potwierdzisz, że jesteś osobą, za którą się podajesz.
Usługa przyda Ci się np. podczas odbierania przesyłki na poczcie, wizyty
u lekarza czy okazywania imiennego biletu w pociągu. mLegitymacja szkolna
i studencka to idealne rozwiązanie dla uczniów i studentów, którzy potrzebują
dokumentu uprawniającego ich do zniżki. mPojazd zawiera dane, które są
zawarte w dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Natomiast
Polak za granicą to e-usługa, która doskonale przyda się podróżującym.
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EKUZ: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to możliwość
korzystania z pomocy lekarza podczas pobytu poza granicami kraju.
Zamówisz ją kilkoma kliknięciami, po zalogowaniu się na stronę gov.pl. Usługa
realizowana jest w mgnieniu oka.
SPRAWDZENIE MOŻLIWOŚCI ODBIORU PASZPORTU: nie musisz iść do
urzędu, żeby sprawdzić, czy możesz już odebrać swój paszport. Wystarczy, że po
zalogowaniu i wybraniu właściwej e-usługi podasz numer swojej sprawy i gotowe.
E-MELDUNEK to możliwość zameldowania się za pomocą internetu.
E-AKTA STANU CYWILNEGO: odpis aktu stanu cywilnego z pomocą e-usług
również załatwisz przez internet. Zobacz film pt. „Co jest potrzebne, żeby zgłosić
narodziny dziecka? e-Polak potrafi!”.
WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY: złożysz całkowicie przez internet. Chcesz
wiedzieć, jak zrobić to krok po kroku? Zobacz film pt. „Tę dwójkę łączą nowe
dowody... e-Polak potrafi!”.
Pamiętaj – zawsze, zanim udasz się do urzędu, wejdź na dedykowaną stronę
i sprawdź, czy nie ma już przypadkiem dostępnej e-usługi, która Cię interesuje,
ponieważ ich lista dynamicznie się powiększa. Zobacz film pt. „Być albo nie być...
w urzędzie? | e-Polak potrafi!”.
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PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Załatwiaj sprawy urzędowe, kiedy i skąd chcesz. Zawsze sprawdzaj
przez Mój Gov albo na gov.pl, czy możesz dopełnić formalności bez
wychodzenia z domu.

2.

Pamiętaj, aby zawsze wybierać rozwiązania, które oferują najwyższe
standardy bezpieczeństwa, takie jak logowanie się za pomocą profilu
zaufanego albo e-dowodu.

3.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak zrobić coś krok po kroku – sprawdź
w internecie, czy dana instytucja udostępniła swój instruktaż.

4.

Oficjalne informacje zawsze w pierwszej kolejności sprawdzaj na stronie
internetowej danej instytucji.

Transakcje skąd chcesz
BANK PRZEZ INTERNET? WIĘCEJ ZALET NIŻ MYŚLISZ
Załatwianie spraw przez internet to nie tylko urząd w sieci. To także bankowość,
będąca wielkim ułatwieniem, ale też wymagająca wyjątkowej ostrożności.
Internet umożliwia dokonywanie najróżniejszych transakcji i działań bankowych
w dowolnym miejscu i czasie – za pomocą strony internetowej banku lub
bezpiecznej aplikacji mobilnej. Opłacanie rachunków, zakupów internetowych,
kredytów, stałe zlecenia oraz polecenia zapłaty to nie wszystko. Teraz przez internet,
w każdej chwili, możesz sprawdzić stan swojego konta, np. przed dokonaniem
jakiegoś zakupu. Możesz także na bieżąco kontrolować to, co dzieje się na Twoim
rachunku (wpłaty i wypłaty).
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Zdradzimy więcej. Jeżeli chcesz, możesz
przez internet porównać oferty kont
oszczędnościowych w różnych bankach,
a następnie założyć takie konto w banku,
które proponuje najkorzystniejsze
warunki – bez wychodzenia z domu!
Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość
kompleksowego zapoznania się ze
wszystkimi informacjami i opiniami,
które warto dokładnie sprawdzić przed
podjęciem decyzji.

Konto bank
00 0000 00...
Dostępne środki

1 420,05 zł

Szczególnie ważne będzie to w przypadku
Przelew
Historia
zaciąganych zobowiązań. W sieci
Płatność
nietrudno natknąć się na baner
telefonem
informujący o chwilówce (rodzaju szybkiej
pożyczki, naliczającej niekorzystny
procent) dostępnej od zaraz. Największym
błędem w tego typu sytuacji jest
zasugerowanie się korzystnymi hasłami na banerze i zaciągnięcie zobowiązania bez
uprzedniego sprawdzenia warunków. Dlatego pamiętaj – w internecie masz czas,
szeroki dostęp do informacji, opinii i rankingów – wykorzystaj je dobrze i zbadaj
oferty przed podjęciem decyzji, zamiast działać pochopnie.
Bezpieczna bankowość internetowa i mobilna to nie tylko możliwość zarządzania
swoimi finansami i dokonywania płatności bez wychodzenia z domu. Dzięki
natychmiastowemu dostępowi do usług bankowych, przez aplikację czy
dedykowaną stronę internetową, masz też możliwość szybkiego zastrzegania
zgubionych lub skradzionych dokumentów i karty płatniczej.

KARTY DEBETOWE
Rodzaj karty

Ważność

Stan

Karta debetowa
*0000

2025-11-30

Aktywna
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Zastrzeganie

Dlatego warto wiedzieć, czym jest System Dokumenty Zastrzeżone,
który obejmuje wszystkie banki w Polsce, ale też liczne instytucje czy firmy.
Niezależnie od tego, czy jesteś klientem danej placówki bankowej, czy nie –
możesz zgłosić zastrzeżenie utraconych dokumentów w dowolnym oddziale,
a stosowne informacje o tym zdarzeniu zostaną przekazane do wszystkich
banków. Możesz to zrobić na wiele sposobów: dzwoniąc pod numer
+48 828 828 828, za pomocą konta na stronie internetowej: www.bik.pl
lub wybierając się fizycznie do danej placówki. Pamiętaj, że jeżeli dokumenty
zostały utracone w wyniku przestępstwa, to po zastrzeżeniu dokumentów
w banku należy powiadomić policję, a następnie zgłosić się do właściwego
urzędu w celu wyrobienia nowych dokumentów. I pamiętaj – najpierw
sprawdź, czy możesz zrobić to przez internet.
Wracając jednak do kwestii bezpieczeństwa – musisz pamiętać, że zależy ono także
od Ciebie. Bezpieczeństwo aplikacji i usług, dzięki którym załatwisz różne sprawy,
to nie tylko zabezpieczenia urządzeń. Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji mobilnej,
upewnij się, że nikt nie stoi obok Ciebie ani nie patrzy Ci przez ramię.

Wobraź sobie, że
jadąc pociągiem, robisz znajomemu przelew, a obok siedzi kompletnie obca
osoba. Myślisz sobie, że skoro już otworzyłeś aplikację bankową to może
od razu za pomocą kodu – opłacisz też rachunek za telefon. Więc znowu
potwierdzasz swoim numerem PIN transakcję, a w aplikacji banku dodatkowo
widnieje też z pewnością Twoja nazwa użytkownika. Czy też dostrzegasz
zagrożenia, jakie się z tym wiążą? Właśnie, nawet najlepsze zabezpieczenia
banku nic nie dadzą, jeśli nie zachowasz zdrowego rozsądku. (Dowiedz się
więcej – obejrzyj film pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020: Odc. 8. Telefon
nie czyni Cię niewidzialnym”).

IM WIĘCEJ SPOSOBÓW, TYM BEZPIECZNIEJ
Kiedy wykonujesz transakcję w sieci i widzisz, że możesz ją zrobić na różne sposoby
(przelew bankowy, podanie danych karty, transakcja kodem itd.) – możesz czuć się
bezpieczniej. Połączenie z internetem pozwala dziś nie tylko na płatności online, ale
też na wygodniejsze niż dotychczas sposoby płatności w świecie rzeczywistym.
PŁATNOŚCI W INTERNECIE – dokonywanie transakcji wyłącznie w świecie
cyfrowym.
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PŁATNOŚCI ZA POMOCĄ INTERNETU
– dokonywanie transakcji w świecie
cyfrowym lub rzeczywistym dzięki
dostępowi do internetu. Takie płatności
oznaczają, że możesz np. przez aplikację
z dostępem do sieci zapłacić za zakupy
w sklepie!

Konto bank
00 0000 00...
Potwierdź transakcję
4-cyfrowym kodem PIN

W internecie można płacić na wiele
różnych sposobów: podając numer i kod
CVV karty płatniczej, wykonując przelew
za pomocą pośrednika albo wchodząc na
stronę lub do aplikacji banku za pomocą
ZATWIERDŹ
kodu. Płatności za pomocą internetu
to szersza kategoria niż płatności
Powrót
w internecie. Chodzi w nich o to, że
dzięki dostępowi do sieci możemy płacić
zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. W świecie rzeczywistym będzie
się to odbywać przez podanie kodu lub zbliżenie telefonu do czytnika (za pomocą
aplikacji banku lub aplikacji innego, zaufanego i dobrze znanego dostawcy).

7 6

Wiesz już (z broszur pt. „Spektakl i film? Wszystko, co musisz wiedzieć
o bezpiecznej rozrywce w sieci. Poradnik dla seniora” oraz „E-mail i media
społecznościowe? Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznej komunikacji
w sieci”), że strony phishingowe naciągają użytkowników za pomocą fałszywej
strony logowania do banku. Dlatego, jeżeli strona oferuje też inne sposoby płatności
– można czuć się bezpieczniej. Możemy więc bez obaw wybierać takie rozwiązania,
jak np. płatność kodem. Metoda oszustwa, w której złodzieje podawaliby wiele form
płatności do wyboru, nie została dotychczas wykryta lub upowszechniona.
Jest zawsze również druga strona medalu. Oszuści, wykorzystując powszechność
płatności mobilnych, mogą ściągnąć środki z naszego konta. Wystarczy czytnik
do transakcji zbliżeniowych w kieszeni przestępcy. Aplikacja nie musi być do tego
odblokowana i nie wymaga kodu PIN do potwierdzenia. Dlatego zawsze warto
zastanowić się nad dodatkowymi narzędziami chroniącymi nasz smartfon przed
atakiem oszustów oraz korzystać z aplikacji, które wymagają odblokowania ekranu.
Dowiedz się więcej na ten temat – obejrzyj film pt. „Bankowość mobilna –
transakcje za pomocą telefonu”.
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Jeśli potwierdzasz płatność internetową
kodem otrzymanym drogą SMS-ową,
należy zawsze dokładnie sprawdzać
wiadomość, jaką otrzymasz. Dowiedz
się więcej na ten temat – obejrzyj film
pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY!: Odc. 1.
Czytaj SMS-y autoryzujące transakcje
bankowe”.

WIADOMOŚCI
TEKSTOWE
środa

B

07 / 10

07-10-2020, 14:32
Twój BANK:
Kod autoryzacyjny
dla przelewu na

PAMIĘTAJ

rachunek 00... 0000,
Kwota 50,00 PLN,

Po wnikliwym zapoznaniu się z tym
podrozdziałem wiesz już, o czym
musisz zawsze pamiętać.

KOD: 014521

1.

Jeżeli utracisz dokumenty
– pamiętaj o Systemie Dokumenty Zastrzeżone.

2.

Uważaj na oferty zaciągania zobowiązań przez internet – poświęć dużo
czasu na zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi informacjami.

3.

Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji bankowej w telefonie, upewnij się,
że nikt nie znajduje się blisko Ciebie i Cię nie obserwuje.

4.

Zwracaj uwagę na dostępną różnorodność sposobów płatności.

5.

Płacąc telefonem, korzystaj tylko z najbezpieczniejszych aplikacji
bankowych.

6.

Czytaj uważnie wiadomości SMS, w których otrzymujesz kod
autoryzujący płatność.
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Ulubiona restauracja w domu
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU
Co jeszcze możesz załatwiać przez internet? Zrobić zakupy, złożyć zamówienie albo
zrobić rezerwację, umówić się na wizytę do lekarza – a wszystko to łatwo, szybko
oraz z dowolnego miejsca.
Pamiętasz, jak Barbara zamówiła jedzenie z dostawą do domu? Spraw, których
załatwiła w ten sposób, było wiele. Zadbała o obiad, bez dzwonienia i gotowania,
dokonała opłaty przez internet. W wolnej chwili przy okazji mogła też załatwić jakąś
sprawę urzędową.
Z drobną pomocą internetu i zdobytą już wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci,
wszelkie produkty i usługi masz teraz na wyciągnięcie ręki.
Na zamówienie możesz poświęcić tyle czasu, ile chcesz. Po dodaniu czegoś
do wirtualnego koszyka nie musisz od razu przechodzić do płatności. Wykorzystaj
ten czas na dokładne sprawdzenie informacji na temat planowanego zakupu
oraz poradzenie się bliskich.

TWÓJ KOSZYK
Produkty

Liczba

Cena

Pizza Margherita XL

1 szt.

24,00

O czym warto pamiętać, zanim sfinalizujesz zamówienie?

CZY ZAUFANA RESTAURACJA MA ZAUFANĄ STRONĘ, CZYLI
ZANIM ZAMÓWISZ
Zaufane i zweryfikowane strony internetowe oraz aplikacje to takie, z których można
bezpiecznie korzystać. Jeśli Twoja ulubiona restauracja ma stronę internetową
i umożliwia zamawianie przez internet – warto z tego korzystać. Zachowaj
jednak ostrożność, aby nie wpaść w sidła oszustów, tworzących fałszywe strony
internetowe na wzór już istniejących. Na pierwszy rzut oka trudno jest je odróżnić.
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Zaufane miejsca zakupu to takie, w których nie musimy obawiać się o manipulację
i tanie sztuczki marketingowe. Czym charakteryzuje się zaufany sklep
internetowy? Dowiedz się więcej na ten temat – obejrzyj filmy pt. „W sklepach
internetowych kupuj świadomie” i „Bezpieczeństwo płatności: Odc. 3 –
Zakupy świąteczne – kupuj świadomie!”.

Wyobraź sobie, że
masz ochotę na naleśniki z serem. Wpisujesz więc w wyszukiwarkę „naleśniki
z serem – dostawa” i pojawiają się różne oferty. Gdy chcesz kupić niebieski
płaszcz na zimę i postępujesz w ten sam sposób, również wyświetlą Ci
się różne strony – bardziej i mniej znane. Co, jeżeli postanowisz wybrać
podejrzanie tanią opcję z nieznanego sklepu? Możliwe, że zamówienie zostanie
dostarczone, ale może być też tak, że nigdy do Ciebie nie dotrze, a Twoje
środki przepadną. Szczególnie może się tak wydarzyć w przypadku platform,
na których użytkownicy zawierają transakcje między sobą, takich jak np.
internetowe sklepy z używanymi rzeczami.

Dlatego najpierw sprawdź miejsce, z którego bezpiecznie zamówisz to, czego
potrzebujesz, a nie odwrotnie – nadając priorytet taniej ofercie zamiast miejscu,
w jakim zamierzasz dokonać zakupów. Możesz polegać na opiniach innych
użytkowników – im więcej pozytywnych komentarzy, tym większa szansa na to,
że sklep jest godny zaufania. Warto też sprawdzić, czy strona oferuje zróżnicowane
formy płatności oraz zwrócić uwagę na jej ogólny wygląd – np. czy zdjęcia są
realistyczne, a opisy na stronie wyczerpujące.
Kiedy finalizujesz transakcję, zwróć też uwagę na zgody i akceptowane warunki,
które pojawiają się na końcu formularza zamówienia. Zawsze należy czytać
dokładnie wszystko to, na co się zgadzamy i czego się podejmujemy. Dowiedz się
więcej na ten temat – obejrzyj filmy pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020: Odc. 7.
Nie działaj automatycznie!” i „Bezpieczne zakupy w sieci: odc. 2. Bezpieczny
sklep internetowy”.
Uważaj, jakie dane osobowe podajesz, dokonując transakcji. Jeżeli czujesz, że
strona wymaga zbyt szczegółowych danych lub takich, których nie chcesz udzielić
– zrezygnuj. To może być znak, że ktoś zbiera więcej informacji, niż powinien, aby
wykorzystać je np. do celów reklamowych.
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Jeśli masz wiele kont, pamiętaj, aby zabezpieczać je różnymi hasłami, które
co jakiś czas należy zmieniać. Często zmieniane i zróżnicowane hasła to większe
bezpieczeństwo – jeśli używasz jednego hasła do wszystkich aplikacji, narażasz się
na atak na wszystkich kontach, gdzie wykorzystujesz to hasło. Dowiedz się więcej
o bezpiecznych hasłach – obejrzyj film pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020:
Odc. 2. Twórz RÓŻNE i SILNE HASŁA do serwisów elektronicznych!”
i przeczytaj tekst pt. „Zaawansowane metody tworzenia, stosowania
i przechowywania bezpiecznych haseł”.
Dobrze też pamiętać o tym, aby logowanie do kont odbywało się z własnych
urządzeń. Dowiedz się więcej na ten temat – obejrzyj film pt. „Bezpieczne zakupy
w sieci. Odc. 3. Klient”.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Dokonuj zakupów na pewnych oraz zaufanych stronach
lub w aplikacjach.

2.

Pamiętaj, aby nie podawać, nawet w celu rejestracji konta,
danych wrażliwych i zawsze czytać wszystkie zgody.

3.

Twórz silne i zróżnicowane hasła do swoich kont.

4.

Dokonuj logowania na swoje konta zakupowe tylko
z własnych urządzeń.

5.

Zawsze kupuj świadomie.
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Co już wiesz o bezpiecznej komunikacji w sieci?

Wiesz, jak ułatwić sobie życie, czyli o załatwianiu spraw przez internet.
Wiesz, o czym pamiętać w przypadku bankowości internetowej.
Wiesz, czym się kierować, załatwiając sprawy przez internet i robiąc zakupy.

Gratulacje,
wiesz coraz
więcej!

Zobacz pozostałe filmy instruktażowe i broszury na temat
bezpiecznego korzystania z internetu:
•

na stronie internetowej kampanii „Seniorze – spotkajmy się w sieci”:
https://www.gov.pl/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci
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Antywirus i zaślepka?

Wszystko, co musisz wiedzieć
o programach i narzędziach
zwiększających Twoje
bezpieczeństwo w sieci.

Poradnik dla seniora

04.
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WITAJ!

Za pomocą tej broszury chcemy Ci przedstawić programy i narzędzia, które pomogą
zwiększyć Twoje bezpieczeństwo w sieci. Znając je – możesz lepiej chronić swoją
prywatność i dane przed cyberatakami.

Pamiętasz sposób Barbary na zapamiętanie programów i narzędzi zwiększających
bezpieczeństwo w sieci? W filmie pt. „Antywirus i zaślepka, czyli z czego
korzystać, żeby być bezpiecznym w sieci” stworzyła sobie analogie do świata
rzeczywistego dla każdego z nich. Ochrona urządzenia przed wirusami
jest zupełnie jak ochrona domu przed intruzami. Zasłanianie kamery
w laptopie to internetowy odpowiednik zasłaniania okien przed podglądaczami,
a wieloetapowe potwierdzanie tożsamości podczas logowania do swojego konta
w aplikacjach online to nic innego jak dodatkowe zamki w drzwiach. Gdyby się
nad tym głębiej zastanowić, to prawdopodobnie każde rozwiązanie podnoszące
poziom bezpieczeństwa w internecie będzie miało swoje nawiązanie do codziennego
życia.
Warto korzystać z dostępnych zabezpieczeń, nawet jeżeli nie ma całkowitej
pewności, że uda się uniknąć każdej trudnej sytuacji. To też tak, jak
z bezpieczeństwem w świecie rzeczywistym – jeżeli zabezpieczenia są dostępne,
to lepiej je stosować i minimalizować ryzyko cyberataku.
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Zabezpieczenia w internecie
takie jak zabezpieczenia w domu
PROGRAMY ANTYWIRUSOWE SĄ JAK ALARM
Zabezpieczenia podczas korzystania z internetu chronią nasze urządzenia przed
intruzami. Czym właściwie są te zabezpieczenia? To różne programy, które
instalujemy na naszych sprzętach (komputer, laptop, tablet, smartfon), mające za
zadanie nie tylko stanowić bramę do naszych systemów i zabezpieczać nas przed
wtargnięciem intruzów czy blokować niewłaściwe treści, ale także na bieżąco
informować nas o sytuacjach, które powinny wzbudzić naszą podejrzliwość.
Są trochę jak prywatny ochroniarz naszych urządzeń.
PROGRAM ANTYWIRUSOWY – program, który chroni komputer przed
złośliwym oprogramowaniem. Skanuje urządzenie i w przypadku znalezienia
zagrożenia, takiego jak wirus komputerowy, niweluje je. Cały czas monitoruje
także system w razie pojawienia się zagrożeń, o których informuje.
(Po informacje o wirusach i złośliwym oprogramowaniu sięgnij także do
broszury pt. „Spektakl i film? Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznej
rozrywce w sieci. Poradnik dla seniora”).
Program antywirusowy jest więc jednocześnie jak monitoring, alarm i ochroniarz,
strzegący dostępu do naszych danych. Pamiętajmy jednak, że jeśli sami wpuścimy
intruza, np. pobierając i uruchamiając program z niezaufanego źródła, nasza
ochrona traci swoje znaczenie.
Skąd wziąć narzędzia zabezpieczające nas przed cyberatakiem? Nie musisz od razu
kupować płatnego oprogramowania, możesz skorzystać z darmowych wersji
programów antywirusowych. Jeśli natomiast dopiero kupujesz urządzenie, takie jak
komputer, laptop, tablet czy telefon komórkowy, zwróć uwagę, czy oprogramowanie
antywirusowe nie jest już częścią systemu operacyjnego. Najważniejsze, aby program
pochodził z oficjalnych źródeł, np. strony internetowej producenta czy z oficjalnego
sklepu z aplikacjami. Przed dokonaniem wyboru warto też sprawdzić opinie innych
użytkowników, bo w ofercie producentów dostępne są również takie programy,
które bardzo spowalniają pracę systemu lub działają mniej efektywnie. Jeżeli chcesz
dowiedzieć się więcej na temat programów antywirusowych, zobacz krótki film
pt. „Bezpieczne zakupy w sieci. Odc. 1 – Bezpieczny komputer”.
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Wiemy już, że program antywirusowy nie tylko stale neutralizuje ewentualne
zagrożenia, ale też informuje nas, na co powinniśmy uważać. Jeśli więc wchodząc
na stronę internetową lub pobierając jakiś załącznik na ekranie swojego urządzenia
zobaczysz komunikat, że dane treści mogą nie być bezpieczne – zastanów się,
czy chcesz podjąć ryzyko.
Niestety, nawet najlepszy „antywirus” może nie uchronić naszego komputera
przed niektórymi złośliwymi programami czy wirusami, które są stale doskonalone
przez hakerów. W związku z tym pamiętaj, aby wyrażać zgodę na automatyczną
aktualizację oprogramowania antywirusowego. W ten sposób masz większą szansę
na bycie bezpiecznym.
Sieć zwiększa zasięg rozprzestrzeniania się wirusa pomiędzy użytkownikami –
czasami wystarczy jedno kliknięcie i wirus, którego otrzymałeś w wiadomości,
zostanie automatycznie rozesłany do wszystkich Twoich kontaktów.
Co ważne, wirtualna infekcja może pochodzić nie tylko z załączników i linków
w wiadomościach z e-maila, komunikatorów czy ze stron internetowych,
ale także z urządzeń, jakie podłączamy do komputera, np. pendrive’ów.
PENDRIVE (za: „Słownik języka polskiego PWN”) to „niewielkie urządzenie
współpracujące z komputerem poprzez port USB”. Służy do przechowywania
danych.

go rozpoznać?

ANTYVIRUS
Komponent

Lokalizacja

Pojemność

• Dysk główny

:/C

128 GB

• Dysk zew.

:/E

64 GB

• Dysk F

:/F

5 GB

• Pendrive A

:/A

8 GB

Skanowanie

Wiemy już, jak działają programy antywirusowe i przed czym mogą nas uchronić.
Wiemy też, że nie są niezawodne. Po co jeszcze warto sięgnąć, aby źródła
z których korzystamy, były weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa?
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ZWERYFIKOWANE ŹRÓDŁA
ZWERYFIKOWANE ŹRÓDŁA to takie, w których nasze programy
zabezpieczające nie znalazły żadnych zagrożeń.
Jak wiesz z poprzedniego podrozdziału, programy antywirusowe stale monitorują
treści i ostrzegają, kiedy jakieś pliki lub strony nie są bezpieczne. W takim przypadku
zawsze otrzymujemy bardzo czytelny komunikat. Warto jednak pamiętać, że czasami
nawet najlepsze programy mogą się pomylić i uznać jakiś plik za niebezpieczny, choć
wcale taki nie jest. Dlatego, jeśli antywirus błędnie pokazał, że coś jest niebezpieczne
– możemy dodatkowo zweryfikować takie źródło i jeśli jesteśmy pewni, że pochodzi
od zaufanej osoby lub instytucji (bo np. potwierdziliśmy to dodatkowo telefonicznie)
– nie obawiać się.
Dobrze jest korzystać z zaufanych przeglądarek internetowych, które
weryfikują strony internetowe i ostrzegają przed niebezpiecznymi adresami.
Dlatego, podobnie jak w przypadku programu antywirusowego, przed podjęciem
decyzji o korzystaniu z wybranej przez nas przeglądarki, warto zapoznać się z jej
możliwościami oraz opiniami użytkowników. Korzystajmy z takich przeglądarek,
które będą nas informowały o potencjalnych zagrożeniach.

Pamiętaj
– możesz mieć wiele zainstalowanych i aktywnych przeglądarek, a nawet
korzystać z różnych jednocześnie, ale program antywirusowy możesz
mieć tylko jeden. Nie wszędzie więc działa zasada im więcej – tym lepiej.
Zainstalowanie dwóch lub więcej programów antywirusowych na jednym
urządzeniu może prowadzić do konfliktów między nimi i tym samym
do zmniejszenia bezpieczeństwa.
Skoro mowa o przeglądarkach – warto wspomnieć, że informacje o tym, jakie
strony przeglądamy, są stale zapisywane. Jeżeli więc nie chcemy, aby wyszukiwarka
pamiętała nasze działania, możemy na bieżąco usuwać historię wyszukiwania
lub korzystać z przeglądarki w trybie prywatnym. Wszystko ma jednak swoje
wady i zalety. Gdy korzystamy z tego specjalnego trybu, system nie podpowiada
nam automatycznie możliwych wyszukiwań treści najbardziej pasujących do naszych
preferencji.
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TRYB PRYWATNY – funkcja w przeglądarce internetowej, za pomocą której
możemy przeglądać treści w sieci bez zapamiętywania ich przez narzędzie,
z którego korzystamy.
Korzystanie z przeglądarki w trybie prywatnym to nic trudnego! Wystarczy wejść
w ulubioną przeglądarkę, a następnie w menu wybrać pozycję „nowe okno
w trybie prywatnym”. W ramach ćwiczeń możesz wyszukać informacje o skrócie
klawiszowym, za pomocą którego okno prywatne będzie się otwierało od razu
po uruchomieniu przeglądarki.
Skąd brać wiedzę o tym, które narzędzia i aplikacje są bezpieczne? Korzystając
z opinii innych użytkowników, mamy większą pewność, że instalowane przez nas
oprogramowanie czy aplikacja jest bezpieczne. Pamiętajmy o tym, instalując je nie
tylko na komputerze stacjonarnym lub laptopie, ale także na urządzeniu mobilnym.
Do zweryfikowanych źródeł internetowych poza bezpiecznymi stronami należy
też sieć, z której korzystamy. Tu szczególnie ważne jest silne hasło – dzięki
niemu z Twoją siecią połączą się tylko te osoby, którym świadomie przekażesz dane
do logowania, a nie niepowołani użytkownicy.

SIEĆ

Nazwa sieci:

HOTSPOT – IP 123.456.7.8

Wi-Fi

Hasło:

********

(Dowiedz się więcej na temat bezpiecznego korzystania z sieci – obejrzyj film
pt. „Bądź cyberbezpieczny zawsze. Odc. 1 – Cyberbezpieczeństwo zaczyna
się w domu”). Więcej o zweryfikowanych źródłach możesz także przeczytać
w broszurze pt. „Spektakl i film? Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznej
rozrywce w sieci. Poradnik dla seniora”.
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PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Przed wybraniem programu antywirusowego zapoznaj się
z opiniami innych internautów i zdecyduj, czy zależy Ci na wersji
płatnej, czy darmowej. Pamiętaj, aby zawsze pobierać
oprogramowanie z oficjalnej strony dostawcy.

2.

Pobierz i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy. Często
skanuj przy jego pomocy cały system, zarówno na komputerze,
jak i na smartfonie.

3.

Przy weryfikacji źródeł treści internetowych polegaj na tym,
co podpowiadają Ci program antywirusowy oraz przeglądarka.

4.

Jeżeli nie chcesz, aby informacje na temat Twoich wyszukiwań były
widoczne, korzystaj z prywatnego trybu w przeglądarce
lub usuwaj historię wyszukiwania.

Jeszcze bezpieczniej
ZASŁONIĘTE OKNO DO PRYWATNOŚCI
Zabezpieczenia w sieci to nie tylko programy zainstalowane przez nas
na urządzeniu albo wbudowane w nie automatycznie. To także zewnętrzne
urządzenia, które możemy podłączyć. Warto korzystać ze wszystkich
dostępnych narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w sieci. Można do nich zaliczyć
np. „zaślepkę”, która przysłania kamerę, kiedy jej nie używasz.
ZAŚLEPK A K AMERY to drobne i proste w swojej konstrukcji narzędzie,
mierzące około kilku centymetrów, które z łatwością i od ręki można nałożyć
na kamerę urządzenia. Odsuwa się ją lub zdejmuje w dowolnym momencie,
gdy chcemy skorzystać z kamery.
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Innymi słowy, zaślepka kamery to coś, czym zasłaniamy i w dowolnym momencie
odsłaniamy kamerę wbudowaną w urządzenie, takie jak laptop. Możesz też
zrobić własne zabezpieczenie, po prostu zasłaniając kamerę np. kawałkiem kartki
samoprzylepnej czy plastrem.

Wyobraź sobie, że
uczestniczysz w wideokonferencji, ale nie chcesz, żeby inni jej uczestnicy Cię
widzieli. Jak to zrobić? Oczywiście możesz kliknąć w odpowiedni przycisk
z przekreśloną ikoną kamery w danym programie do wideokonferencji.
Możesz też wyłączać udostępnianie obrazu swojej kamery w ustawieniach
urządzenia. Kiedy jednak następnym razem będziesz chciał, żeby inni Cię
widzieli, będziesz musiał wrócić do ustawień i je zmienić. W przypadku zaślepki
kamery jedyne, o czym musisz pamiętać, to żeby ją odsłonić lub zasłonić.
Wygodne, prawda?
Czemu warto zasłaniać kamerę? Bo ktoś mógłby włamać się do naszego systemu
i uzyskać dostęp do tego, co widać w zasięgu kamery wbudowanej w nasze urządzenie.
Żeby mieć całkowitą pewność, że nikt nas nie tylko nie widzi, ale też nie słyszy,
kiedy już zakończymy naszą wideokonferencję – zawsze po zakończeniu spotkania
możemy wejść w ustawienia systemu i wyłączyć głośność wejściową.

Głośność
wyjściowa

Głośność
wejściowa

PODWÓJNY ZAMEK
Inna jeszcze forma zabezpieczenia – to taka, którą narzucają serwisy wymagające
logowania – np. uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
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Uwierzytelnianie dwuskładnikowe sprawia, że logowanie się do naszych kont
w internecie jest bezpieczniejsze. Jeżeli na przykład chcemy założyć konto e-mail
i wybieramy serwis, z którego będziemy korzystać – zwróćmy uwagę, czy oferuje
taką funkcję.
UWIERZYTELNIANIE DWUSKŁADNIKOWE LUB DWUSTOPNIOWE
– polega na tym, że aby uzyskać dostęp do naszego konta w jakimś serwisie,
potrzebne jest podanie nie tylko hasła, ale także drugiego składnika, takiego
jak np. kod otrzymany za pomocą wiadomości SMS. Jeżeli ktoś zdobył
nasze hasło i chce dostać się do naszego konta, dzięki temu dodatkowemu
zabezpieczeniu nie będzie w stanie się tam zalogować.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe staje się coraz powszechniejsze i jest najczęściej
stosowane przez bankowość internetową, media społecznościowe, pocztę
e-mail czy usługi internetowe. Drugim składnikiem może być np. specjalny,
jednorazowy kod SMS wysłany na Twojego smartfona czy kod z listy, którą bank
udostępnił tylko Tobie, jako właścicielowi konta. W różnych miejscach jako drugi
składnik jest też często wykorzystywany adres skrzynki pocztowej.
Zdarza się też tak, że drugi składnik różni się w zależności od serwisu czy usługi.

Wyobraź sobie, że
chcesz się zalogować na swoje konto w mediach społecznościach z nowego
urządzenia, na którym Twoje hasło nie jest zapisane w pamięci komputera
(zapisywanie haseł w pamięci komputera nie należy do najbezpieczniejszych
rozwiązań – lepiej tego nie rób). Wpisujesz hasło, a następnie urządzenie
wysyła SMS z jednorazowym kodem jako drugim składnikiem uwierzytelnienia.
Jeśli jednak nie masz smartfona pod ręką, możesz też wybrać, że Twoim
drugim kluczem będzie wysłany na pocztę e-mail. Wtedy logujesz się na
swoją skrzynkę e-mailową, przepisujesz kod w odpowiednie pole w serwisie
społecznościom, do którego chcesz się zalogować. I gotowe!
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Nawet jeżeli ktoś zna Twoje hasło, np. do portalu społecznościowego, to jeśli masz
różne hasła w różnych miejscach, nie będzie mógł włamać się do Twojej skrzynki
mailowej po kod uwierzytelniający. Nie zdobędzie też kodu, który otrzymasz
w wiadomości SMS, gdy będzie próbował zalogować się na Twoją pocztę e-mail.
Dlatego to rozwiązanie jest tak przydatne – przejęcie Twojego podstawowego hasła
nie oznacza jeszcze, że ktoś dostanie się do Twoich danych. Żeby jednak uniknąć
sytuacji, w której ktoś próbuje się zalogować na Twoje konta – pamiętaj o tym,
żeby wszędzie ustawiać inne hasła. Jeżeli chcesz poznać bardziej szczegółowe
informacje na ten temat – zachęcamy do przeczytania tekstu pt. „Konfigurowanie
uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA)” na stronie gov.pl.
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie jest szczególnie ważne, gdy chodzi o Twoje finanse
lub pliki prywatne, np. zdjęcia. Jeżeli więc korzystasz z chmury do przechowywania
zdjęć, filmów, dokumentów urzędowych czy innych treści, które chcesz zabezpieczyć
przed dostępem innych osób, koniecznie pamiętaj o tym typie uwierzytelniania.
CHMURA (za: „Słownik języka polskiego PWN”) – „wirtualne miejsce
w internecie umożliwiające przechowywanie dowolnych danych oraz szybki
dostęp do nich z dowolnego urządzenia połączonego z siecią”.

WERYFIKACJA DWUETAPOWA
Login:

Jan Kowalski

Hasło:

********

WIADOMOŚCI
TEKSTOWE
środa

07 / 10

07-10-2020, 14:32
Kod autoryzacyjny
do zalogowania
Kod:

152637

do Twojego konta:

Z ALOGUJ

152637
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Dla Ciebie to tylko dodatkowa chwila, a dla Twoich danych – znaczne zwiększenie
bezpieczeństwa. Brak takiego uwierzytelniania wiąże się z większą dostępnością
oszustów do naszego konta, np. bankowego, mailowego czy w mediach
społecznościowych. Wieloskładnikowość zmniejsza ryzyko wyłudzeń naszych
danych i dostępu do nich. Podwójny zamek w drzwiach naszego domu daje
nam większe poczucie bezpieczeństwa niż jeden, prawda?

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1. Korzystaj z zaślepki kamery – kupionej lub domowej – i odsłaniaj ją
tylko w razie potrzeby.
2. Aby uniknąć sytuacji przejęcia Twoich danych – stosuj wszędzie inne
hasła do logowania.
3. Pamiętaj, żeby tam, gdzie jest to możliwe, ustawiać uwierzytelnianie
dwuskładnikowe i korzystać z niego. Jeżeli jest też taka możliwość –
jako drugi składnik wybierz więcej niż jedno rozwiązanie.

Do kogo się zgłosić w przypadku podejrzanych
sytuacji w internecie
Zabezpieczenia stanowią absolutną podstawę, ale może się zdarzyć, że nawet
najbardziej zaawansowane ustawienia nie uchronią Cię przed atakiem, bo hakerzy
właśnie stworzą wirusa, który omija wszystkie aktualne zabezpieczenia. Dlatego
trzeba być gotowym na każdą okoliczność i wiedzieć, kiedy i do kogo się zwrócić.
Co jeszcze może się zdarzyć? Możesz też mieć wszystkie niezbędne zabezpieczenia,
ale zdarzy się, że akurat zapomnisz zaktualizować program antywirusowy albo
zasłonić kamerę. Ktoś może wysyłać do Ciebie niewłaściwe treści albo podszywać
się w mediach społecznościowych pod kogoś, kogo znasz. Nawet pomimo
najlepszych systemów i zabezpieczeń mogą mieć miejsce próby wyłudzenia.
W takich sytuacjach pamiętaj, że są odpowiednie instytucje, do których możesz się
zwrócić po pomoc.
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DO BLISKICH I NIE TYLKO
W sytuacji problemowej lub podejrzanej zachowaj spokój i skontaktuj się
z członkiem rodziny, ze znajomym czy nawet z sąsiadką. Poznaj obiektywny punkt
widzenia, który może być bardzo pomocny w poznaniu i rozwiązaniu problemu.

DO BANKU I NA POLICJĘ
Co jeśli Twoje obawy okażą się słuszne i ktoś niepożądany zdobędzie dostęp
do Twoich danych? Albo jeśli zobaczysz, że po wykonaniu jakiejś czynności
w internecie z Twojego konta zniknęła niespodziewana kwota? Nie wahaj się,
od razu zadzwoń do banku, a zaraz potem skontaktuj się z policją.
Nawet jeżeli nie masz stuprocentowej pewności, że zaszło coś podejrzanego –
lepiej zablokuj kartę, dzwoniąc na międzybankową infolinię +48 828 828 828.
Podobnie jeśli chodzi o dokument tożsamości – powinieneś go zastrzec zawsze
wtedy, gdy masz podejrzenie, że ktoś przechwycił Twoje dane osobowe – nie zwlekaj.
Pamiętaj o powiadomieniu policji (numery kontaktowe: 112 lub 997).
Dzięki natychmiastowemu działaniu możesz uchronić się przed sytuacją, w której
ktoś ukradnie pieniądze z Twojego konta, a nawet weźmie kredyt, korzystając
z Twoich danych.
Jeżeli nie znasz numeru kontaktowego do swojego banku, otwórz przeglądarkę,
wpisz w wyszukiwarkę nazwę banku i frazę „kontakt”. Zobaczysz numer, który
od razu możesz wybrać na ekranie smartfona.
Bardziej zaawansowanym użytkownikom internetu polecamy też artykuł pt. „Urząd
Ochrony Danych Osobowych informuje, co zrobić w przypadku kradzieży
tożsamości”.

DO UOKIK I RZECZNIKA OCHRONY KONSUMENTA
Osobom mniej biegłym w internecie może się wydawać, że sieć rządzi się zupełnie
innymi prawami niż niewirtualna rzeczywistość. Warto wiedzieć, że tak jak
w realnym świecie, tak w wirtualnym konsumenci mogą liczyć na pomoc instytucji,
których zadaniem jest ochrona ich praw. Są nimi Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK) oraz Rzecznik Ochrony Konsumenta – funkcjonują
oni także dla konsumentów internetowych.
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Zgodnie z informacjami na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów pierwszą linią kontaktu dla tzw. spraw prostych,
niewymagających analizy dokumentów jest infolinia konsumencka, dostępna
pod numerami + 48 801 440 220 oraz 22 290 89 16 i czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00–18:00. Robiłeś zakupy przez internet i zostałeś
poddany nieuczciwym praktykom? Zadzwoń pod ten numer i dowiedz się,
co powinieneś dalej zrobić.
Sprawami wymagającymi analizy dokumentów zajmuje się konsumenckie
centrum e-porad oraz wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej.
Jeśli na wskazanej stronie internetowej nie znajdziesz potrzebnych informacji, napisz
wiadomość e-mail korzystając z danych kontaktowych dostępnych na tych stronach.

ZESPÓŁ CERT POLSKA (CSIRT NASK)
Na stronie www.cert.pl można zapoznać się z aktualnościami na temat
bezpieczeństwa w sieci oraz dowiedzieć się o najważniejszych cyberzagrożeniach.
Portal daje też możliwość zgłaszania różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń
w sieci – o których więcej poniżej. Od 28 sierpnia 2018 r. CERT Polska realizuje
zadania CSIRT NASK – jednego z trzech zespołów reagowania na incydenty
w sieci poziomu krajowego.
Jak zgłosić naruszenie w sieci?
Należy wejść w zakładkę „Zgłoś incydent” i następnie spośród czterech pozycji
kliknąć w „osoba fizyczna/inne podmioty” (pozostałe to: operator usług kluczowych,
dostawca usługi cyfrowej, podmiot publiczny). Następnie należy wybrać typ
zdarzenia, które chcemy zgłosić: podejrzana wiadomość e-mail/SMS (podejrzane
załączniki/SMS-y, phishing, szantaż), oszustwo (fałszywe sklepy internetowe
i inne próby podszywania się), złośliwe oprogramowanie (próbki wirusów lub pliki
zaszyfrowane ransomware), podatności (błędy w oprogramowaniu lub aplikacjach
internetowych), nielegalne treści (zgłoszenia przeznaczone dla zespołu Dyżurnet.pl),
inne (wszystkie inne incydenty niepasujące do poprzednich kategorii). Po kliknięciu
wyświetli się nam poniżej odpowiedni formularz. Gdy go wypełnimy, możemy
wysyłać zgłoszenie jednym kliknięciem.
Widzisz zagrożenie w sieci? Reaguj, zgłoś do CERT Polska! Chroń swoje
dane i pieniądze!
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Zgłoszenie incydentu pomoże skuteczniej walczyć z cyberzagrożeniami. Dzięki
temu dane – zarówno Twoje, jak i innych użytkowników będą bezpieczniejsze.
Warto, abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni za nasze wspólne bezpieczeństwo
w internecie.
Zgłoszenie incydentu zajmie tylko chwilę, a znaczenie dla tworzenia bezpiecznego
internetu ma ogromne! Zapraszamy na www.cert.pl.
Numer kontaktowy do zespołu CERT: 22 380 82 74.
Adres mailowy: info@cert.pl

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym
musisz zawsze pamiętać.
1.

W przypadku nietypowych sytuacji zachowaj zawsze czujność,
ale też spokój.

2.

Nie miej oporów, żeby dzwonić do bliskich, którzy lepiej od Ciebie
znają się na internecie.

3.

Zawsze pamiętaj o tym, aby w pierwszej kolejności zminimalizować
szkody, zastrzegając dokumenty w banku (np. gdy podejrzewasz,
że wyciekły Twoje dane osobowe, znajdujące się także na Twoim
dowodzie osobistym), a następnie poinformować o zdarzeniu
policję.

4.

Pamiętaj, że instytucje działające w świecie rzeczywistym obejmują
też zdarzenia w świecie wirtualnym. W przypadku nieuczciwych
praktyk sprzedawcy zadzwoń do UOKiK.

5.

Pamiętaj także o zgłaszaniu zdarzeń w sieci na specjalnej
stronie CERT NASK.
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PAMIĘTAJ O WAŻNYCH NUMERACH

Infolina międzybankowa +48 828 828 828
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumetów UOKiK
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–18:00

+48 801 440 220 oraz 22 290 89 16
CERT Polska (zgłaszanie podejrzanych zdarzeń
i ataków w sieci) 22 380 82 74

Co już wiesz o bezpiecznej komunikacji w sieci?
Wiesz, z jakich zabezpieczeń korzystać w sieci (programy i dodatkowe
narzędzia) oraz jak zabezpieczyć swoje logowanie.
Wiesz, do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia, oszustwa lub po prostu
podejrzenia o nieuczciwym działaniu.
Wiesz też, że w różnych sytuacjach potrzebne są różne reakcje, a rozwiązania
w internecie i poza nim wcale tak bardzo się nie różnią.

Gratulacje,
to już
kolejny etap
za Tobą!
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#Metoda na...
czyli metody oszustw w sieci,
na które trzeba uważać.
Poradnik dla seniora

05.



–1–

WITAJ!

W tym przewodniku wyjaśnimy Ci, jak rozpoznać powszechne metody oszustów
w sieci oraz jak postępować, jeżeli na takie niebezpieczne sytuacje natrafisz.

Pamiętasz z filmu z Barbarą pt. „Metoda na..., czyli na co powinien uważać
w internecie bezpieczny senior”, jak pewien mężczyzna przekazał swoje pieniądze
złodziejowi, myśląc, że rozmawia z wnuczką? A jak znajoma naszej bohaterki dostała
podejrzaną wiadomość e-mail, w której nadawca podawał się za urzędnika z ZUS?
Niestety oszuści na wiele sposobów próbują wyłudzać pieniądze przez internet.
W tej broszurze omówimy różne metody oszustw. Skupimy się szczególnie na tych
aktualnych oraz najbardziej powszechnych. Choć te sposoby są różne, opierają się
na bardzo podobnych mechanizmach, takich jak gra na emocjach i wykorzystanie
zaufania do autorytetu.
Jeżeli poznasz powszechne metody oszustów w internecie, staniesz się użytkownikiem
bardziej wyczulonym na niepokojące zjawiska w sieci. Będziesz też ostrożniej korzystać
z tego, co ona oferuje. Pamiętaj: internet będzie bezpiecznym miejscem, jeżeli tylko
zachowasz ostrożność.





230718
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Gra na emocjach
Oszuści w internecie, żeby osiągnąć swój cel, często grają na emocjach. Nie oznacza
to, że w sieci nie można polegać na własnej intuicji i odczuciach. Warto jednak
zachować zasadę ograniczonego zaufania i być wyczulonym na sytuacje,
w których ktoś prosi nas w sieci o wsparcie finansowe, pamiętając o tym, że nie musi
być tym, za kogo się podaje. Przyjrzyjmy się trzem popularnym metodom oszustw
wykorzystywanym przez internetowych złodziei.

METODA „NA WNUCZKA”
Znana już chyba wszystkim z różnych doniesień medialnych metoda „na wnuczka”
ma także swój internetowy odpowiednik. Mechanizm pozostaje niezmieniony –
oszust podaje się za kogoś, kim nie jest, i usiłuje wyłudzić pieniądze.
Jak to działa? Złodziej może np. włamać się na komunikator internetowy
bliskiej nam osoby np. w mediach społecznościowych i podszywając się pod nią,
prosić nas o środki finansowe. W takim przypadku dostaniemy prawdopodobnie
wiadomość z linkiem do nieprawdziwej strony internetowej z płatnościami, która
może do złudzenia przypominać autentyczny serwis (Dowiedz się lub przypomnij
sobie, czym jest phishing z broszury pt. „E-mail i media społecznościowe?
Wszystko, co musisz wiedzieć o bezpiecznej komunikacji w sieci”). Gdy w niego
klikniemy, nastąpi przekierowanie do kolejnej fałszywej strony – tym razem banku.
Jeśli podamy tam nasz login i hasło, oszust będzie mógł wykorzystać te dane do
logowania w prawdziwym serwisie. Niestety kod SMS potrzebny do autoryzacji
podamy złodziejowi sami, kiedy wpiszemy go niczego nieświadomi na fałszywej
stronie.

Portal społecznościowy

W
Wnuczek

Tu Twój Wnuczek. Babciu, miałem stłuczkę. Potrzebuję
na szybko 2000 zł na pomoc drogową. Przelej mi proszę
na konto – oddam w najbliższych dniach. Tu jest link,
który od razu przekieruje Cię do banku:
www.przelew/bank/swdiaoxxsehg/2938123.abc
Wnuczek
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Łatwo dać się nabrać: nasza czujność osłabia się, gdy o pomoc prosi rzekomo własne
dziecko czy wnuk...
Zawsze, gdy dostaniemy podejrzaną wiadomość z prośbą o przelew, pozwólmy
sobie być nieufni. W takim przypadku należy skontaktować się z daną osobą w
inny sposób, np. zadzwonić pod jej numer i upewnić się, że to faktycznie ona prosi
nas o przelew. Więcej na temat linków do płatności i zachowywania czujności
w internecie znajdziesz w filmie pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY!: Odc. 7. Nie klikaj
w linki do płatności i nie ściągaj załączników”.

METODA „NA KOD”
Kolejnym sposobem wykorzystywanym przez oszustów jest metoda „na kod”, zwana
także „metodą na znajomego”.
Płatności przy użyciu kodu to bardzo wygodny sposób dokonywania
bezgotówkowych transakcji. W specjalnej bankowej aplikacji możemy wygenerować
6-cyfrowy kod, który zachowuje ważność tylko przez kilka minut. W tym czasie
musimy podać kod na stronie internetowej, gdzie chcemy dokonać płatności (możemy
tak też zapłacić w sklepie, wpisując go na terminalu płatniczym, kiedy płacimy
za zakupy), a następnie zatwierdzić transakcję w aplikacji przy użyciu naszego
PIN-u. Takiego kodu możemy używać również np. do wypłaty gotówki w bankomacie.
Aby korzystać z płatności w takiej formie, wystarczy konto bankowe, odpowiednia
aplikacja i wyrażona przez nas zgoda na zatwierdzanie transakcji przez telefon.
Także w tym przypadku musimy uważać na wiadomości, które za pośrednictwem
komunikatora w mediach społecznościowych przesyła rzekomo bliska nam osoba.

Wyobraź sobie, że
dostajesz wiadomość sms, w której znajomy napisał, że potrzebuje
jednorazowego, niewielkiego wsparcia finansowego i prosi o przesłanie
kodu ze specjalnej aplikacji bankowej, służącej do szybkich płatności. Gdy
podamy mu kod, szybko okazuje się, że z konta zniknęła duża kwota, a nasz
znajomy, którego tożsamość została wykorzystana przez złodzieja, nie wie nic
o całym zajściu…
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Co powinieneś zrobić, gdy otrzymasz wiadomość od kogoś znajomego z prośbą
o np. 20 zł, które ta osoba może dzięki Tobie za chwilę wypłacić z bankomatu
za pomocą przekazanego przez Ciebie kodu? Najpierw skontaktuj się ze znajomym
w inny sposób, np. zadzwoń do niego. Tylko w ten sposób dowiesz się, czy o kod
naprawdę poprosiła Cię właśnie ta osoba, czy może to złodziej chciał wyłudzić
od Ciebie pieniądze.
Jeżeli pod wpływem emocji jednak podasz taki kod oszustowi, od razu skontaktuj się
ze swoim bankiem. Może też zdarzyć się tak, że ktoś włamie się na Twoje konto
w portalu społecznościowymi i wyśle z niego wiadomości z prośbą o kod do Twoich
znajomych. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim od razu poinformuj o tym całą swoją
sieć kontaktów.
Następnie zmień hasło w tym portalu oraz w innych serwisach, jeśli używasz w nich
tego samego hasła. Więcej o metodach podszywania się pod inne osoby w internecie
dowiesz się, oglądając filmy: „Nie daj się oszukać: Odc. 1 – Oszustwa na BLIKa”
i „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020: Odc. 9. Zanim
cokolwiek zrobisz, ZWERYFIKUJ informacje!”.

WIADOMOŚCI
TEKSTOWE

B
Portal społecznościowy

W
Wnuczek

P
Mój Profil

Babciu, bank powinien wysłać
Ci właściwy kod autoryzacyjny.
Gdy go dostaniesz, prześlij mi.
Wnuczku. Wysyłam kod
127809

środa

07 / 10

07-10-2020, 14:32
Twój BANK:
Kod autoryzacyjny
dla przelewu na
rachunek 00... 0000,
Kwota 750,00 PLN,
KOD: 127809

METODA „NA ZNAJOMOŚCI”
Oszuści w sprytny sposób wykorzystują fakt, że obecnie wiele osób poznaje się
online i za pośrednictwem sieci tworzy często bliskie relacje. Złodzieje mogą wyłudzać
pieniądze metodą „na znajomości”. Na czym ona polega? Jak czytamy na stronie
www.dokumentyzastrzezone.pl: „ofiara poznaje kogoś przez internet, związuje się
z tą osobą, a następnie jest proszona o przysłanie pieniędzy”.
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Wyobraź sobie, że
od dłuższego czasu piszesz online z Tomkiem Kowalskim. Czujesz, że wszystko
już o sobie wiecie, mimo że nie mieliście jeszcze okazji spotkać się „na żywo”.
Nic bardziej mylnego! Dopóki nie poznasz znajomego osobiście, nie możesz
mieć pewności, kto jest po drugiej stronie. A co, jeśli przekażesz takiej osobie
środki, a później na policji okaże się, że ktoś taki nie istnieje? No właśnie…
W internecie możesz wierzyć tylko w to, co da się zweryfikować. Gdy chcesz komuś
zaufać, spotkaj się z tą osobą w prawdziwym świecie, jeżeli do tej pory rozmawialiście
tylko przez internet.

Portal społecznościowy

Basia

Tomek

Witaj, Tomku. Czy moglibyśmy spotkać się kiedyś na
kawie? Chciałam zobaczyć Cię w realnym świecie.
Teraz będzie to trudne. Jestem bardzo zajęty.
Łatwiej będzie rozmawiać przez internet.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1.

Metody internetowych oszustów często opierają się na grze na emocjach.

2.

Jeżeli bliska osoba prosi Cię w sieci o pieniądze, zweryfikuj jej
tożsamość. W razie wyłudzenia – skontaktuj się ze swoim bankiem.

3.

Ktoś rozsyła coś z Twojego konta w mediach społecznościowych?
Powiadom o tym swoją sieć kontaktów i zmień hasło.

4.

Nie przekazuj swoich pieniędzy osobom, które znasz tylko z sieci.
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Wykorzystanie zaufania do instytucji
Internetowi oszuści często podają się za zaufane instytucje, np. ministerstwa,
ZUS, Urząd Skarbowy czy banki komercyjne. Chcą zainfekować złośliwym
oprogramowaniem nasze urządzenia lub, jak w przypadku metod związanych
z grą na emocjach, przejąć nasze dane dostępu do różnych systemów.
Dla użytkowników wiąże się to z koniecznością zachowania ostrożności
w przypadku wiadomości, które uzyskujemy drogą mailową.

METODA „NA ZUS”
METODA „NA ZUS” – za pomocą wiadomości e-mailowych, w których
nadawca podaje się za Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oszuści wysyłają
niebezpieczne linki lub załączniki z jasnym wskazaniem, że należy w nie
kliknąć lub pobrać je na swoje urządzenie.
Innymi słowy, dostajemy e-mail z załącznikiem od jednostki administracji
publicznej, np. z tematem „Składki zdrowotne”, ale faktycznie nie jest to żadna
instytucja, a podszywający się pod nią oszust. Załączone do wiadomości pliki, po
ich otwarciu, otwierają im dostęp do naszych urządzeń. Zawierają one zwykle
rozszerzenia (czyli końcówkę nazwy) takie jak: „js”, „vps”, „jse”, „exe”, „scr” i inne.
Jeżeli klikniemy w taki plik celem pobrania, ściągniemy tym samym na nasze
urządzenie złośliwe oprogramowanie, a cyberoszuści uzyskają dostęp do naszych
plików i systemu.
Oszuści mogą też ukrywać prawdziwe rozszerzenia plików, a w ich nazwach zapisywać
inne, znane i zaufane rozszerzenia, np. „pdf”. (Więcej na ten temat dowiesz się,
oglądając film pt. „Bezpieczeństwo działań w sieci: Odc. 1 – Mylące rozszerzenia
plików”). Co więc robić, gdy otrzymasz wiadomość od Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z informacją, aby pobrać załącznik i potwierdzić zgodność rozliczeń?
Oczywiście w nic nie klikać! Najpierw sprawdź wygląd załącznika, ale nawet jeżeli
nie będzie budził Twoich podejrzeń, skontaktuj się telefonicznie z daną instytucją
i zweryfikuj, czy taki e-mail jest prawdziwy i rzeczywiście zaufany. Pamiętaj też, aby
w ustawieniach swojego urządzenia sprawdzić, czy masz odznaczoną funkcję „ukryj
rozszerzenia plików” – pozwoli to nie dać się zwieść fałszywym nazwom plików.
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Innym sposobem oszustwa może być przesłanie nam linku, po kliknięciu w który
przeniesiemy się na fałszywą stronę. Może to być witryna do transakcji płatniczych
lub do bankowości internetowej, gdzie – podobnie jak w przypadku metody
na wnuczka – podajemy dane do logowania i kod SMS, a oszuści je przejmują.
Ta technika jest wykorzystywana często także w innych odsłonach. Możemy
np. dostać od banku wiadomość SMS z linkiem do strony, na której dowiadujemy
się, że np. rzekomo widniejemy na liście zadłużeń na niewielką kwotę. Takie metody
bywają również wykorzystywane przez oszustów podających się za komornika.
(Obejrzyj film pt. „Nie klikaj bezrefleksyjnie w linki przesłane mailem”,
aby dowiedzieć się więcej o niebezpiecznych linkach). W tym przypadku również
nie klikajmy w żaden przesłany link, a zamiast tego zadzwońmy do danego banku
lub instytucji celem zweryfikowania zaistniałej sytuacji. Więcej na temat tego
typu zjawisk dowiesz się z filmu pt. „Nie daj się oszukać: Odc. 3 –
Cyberprzestępcy podszywają się pod różne instytucje”.

@ SKRZYNK A MAILOWA
Odebrane
Wysłane
Robocze
SPAM

Waloryzacja Twojej składki emerytalnej
Od: ZUS <zus@abcpage.abc>

śr, 12.10.2020

Dzień dobry,
Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych dokonał waloryzacji
Twojej składki emerytalnej. Sprawdź pilnie swoją składkę.
Wszystkie szczegóły znajdziesz w poniższym linku:
waloryzacja/ZUS/skladka2020$%^e#1/938123.exe

METODA „NA KRAJOWĄ KONTROLĘ SKARBOWĄ”
METODA „NA KRAJOWĄ KONTROLĘ SK ARBOWĄ” – sposób oszustwa
polegający na rozsyłaniu wiadomości e-mail, w których adresat podaje się
za zaufaną instytucję, w tym przypadku Krajową Kontrolę Skarbową.
W wiadomościach tych oszuści zachęcają do pobrania i otworzenia
załączników, informując, że jest to urzędowy (czyli zaufany) formularz
do wypełnienia.
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Ministerstwo Finansów przestrzegało niedawno przed e-mailami, których adresat
podawał się za pracownika Krajowej Administracji Skarbowej i prosił o wypełnienie
załączonych formularzy. Dowiedz się więcej na ten temat z artykułu pt. „UWAGA
na fałszywe wiadomości e-mail nt. Krajowej Kontroli Skarbowej”.

@ SKRZYNK A MAILOWA
Odebrane
Wysłane
Robocze
SPAM

Aktualizacja danych osobowych
Od: Krajowa Kontrola Skarbowa

wt, 18.09.2020

Wykryliśmy nieautoryzowane użycie Twoich danych
osobowych. Uktualnij swoje dane w bazie Krajowej Kontorli
Skarbowej, aby były one bezpieczne. Pobierz i wypełnij
formularz z załącznika.
Formularz KKS.exe
1,1 MB

Co powinieneś zrobić, gdy otrzymasz taką niepokojącą wiadomość e-mail?
1. Spójrz na rozszerzenie załączonego pliku – sprawdź, czy nic Cię
nie niepokoi i najlepiej włącz opcję widocznych rozszerzeń.
2. Zweryfikuj, czy adres e-mailowy nie jest podejrzany, a w treści
nie ma błędów i literówek.
3. Zadzwoń do danej instytucji w celu zweryfikowania zaistniałego
zdarzenia.
4. Zachowaj spokój i do czasu uzyskania całkowitej pewności nie
wykonuj żadnych pochopnych czynności.
5. Skontaktuj się z kimś zaufanym z rodziny, znajomych i opowiedz
o zdarzeniu.
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Jak widzisz, oszuści znajdują kolejne sposoby na wykorzystanie zaufania
do instytucji państwowych. W jednym przypadku włamują się do naszych systemów
przez pliki, które otwieramy z załącznika, w innych zdobywają nasze dane za
pośrednictwem linków albo proszą o wypełnienie formularza. Dlatego, pomimo
znajomości ogólnych zasad ochrony przed oszustami w sieci, warto raz na jakiś
czas sprawdzać aktualności zamieszczane na stronach internetowych, które
przestrzegają przed tego typu niebezpiecznymi zdarzeniami. Można to sprawdzić
np. na stronie: http://dokumentyzastrzezone.pl/category/aktualnosci/.

METODA „SPYWINDOW”
Oszuści wykorzystują zaufanie nie tylko do instytucji państwowych, ale także
do bankowych.
METODA „SPYWINDOW” (ang. „okno szpiegowskie”) polega na tym,
że oszust, podając się za pracownika banku, zachęca do otworzenia
teoretycznie bezpiecznego dokumentu. Żeby to zrobić, musimy podać
nasze dane do logowania. SpyWindow przesyła te dane oszustowi,
a do nas przychodzi fałszywe potwierdzenie autoryzacji.

Jak to rozumieć? Za namową oszustów, podających się za pracowników naszego
banku, instalujemy złośliwe oprogramowanie, myśląc, że jest to bezpieczne.
Następnie, aby otworzyć plik z dokumentem, podajemy nasze dane logowania,
udostępniając je tym samym oszustom. Więcej na temat tego mechanizmu można
dowiedzieć się, oglądając film pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020: Odc. 4.
SpyWindow, czyli moc socjotechniki”.

Jan Kowalski

******
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O czym więc trzeba pamiętać? Nie przekazuj swoich danych logowania oraz
żadnych innych danych osobom podającym się za pracowników banku. Nie wpisuj
ich również w miejscach, które nie są oficjalną stroną logowania do banku
lub oficjalną aplikacją bankową – nawet jeżeli ktoś podaje się za pracownika
banku i mówi Ci, że jest inaczej. Warto zawsze zweryfikować, czy osoba, z którą
rozmawiamy, rzeczywiście jest pracownikiem danej instytucji.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym zawsze
musisz pamiętać.
1. Jeżeli otrzymasz e-mail od zaufanej instytucji państwowej, zwróć uwagę
na adres i treść wiadomości – zastanów się, czy nic nie budzi Twoich
podejrzeń. Sprawdź rozszerzenie pliku, zanim go otworzysz, ponieważ
jego nazwa może posiadać wprowadzający w błąd skrót rozszerzenia.
2. Zanim otworzysz otrzymany plik, skontaktuj się z daną instytucją
telefonicznie. Pozwoli to na weryfikację prawdziwości zdarzenia.
3. Nie klikaj również w żadne linki przesyłane w tego typu
wiadomościach. Nie wpisuj swoich danych logowania i innych danych
wrażliwych na stronach podanych w treści e-maila.
4. To, że ktoś podaje się za pracownika Twojego banku, nie znaczy,
że nim jest. Zweryfikuj to.
5. Nie przekazuj swoich danych logowania do bankowości internetowej
w żadnym innym miejscu niż oficjalna strona banku oraz jego oficjalna
aplikacja – nawet jeśli prosi Cię o to ktoś, kto podaje się za zaufaną
osobę.
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Zasada ograniczonego zaufania w internecie
Internetowi oszuści wykorzystują też inne mechanizmy, np. zaufanie
do rozpoznawalnej osoby (lidera opinii), zaufanie do innych użytkowników
czy też – wykorzystywanie aktualnych tematów, które dotyczą szerokich grup.

ZAUFANIE DO ZNANYCH OSÓB
METODA „NA ZNANE OSOBY” polega na tym, że oszuści podają się
w mediach społecznościowych za sławne osoby i wykorzystując ich status,
udostępniają linki, które mogą zawierać wirusy.
Wiemy już, że nie należy klikać w żadne linki automatycznie, tylko wcześniej
sprawdzić ich prawdziwość. Warto też zwrócić uwagę, czy profil, z którego link
został udostępniony, zawiera oznaczenie, że jest zweryfikowany jako bezpieczny.
Jest to najczęściej specyficzny znak znajdujący się przy nazwie użytkownika,
np. drobna ikona
(przykład zobaczysz na grafice poniżej). Więcej na temat tego
typu oszustwa dowiesz się, oglądając film pt. „Bądź CYBERBEZPIECZNY 2020:
Odc. 8. Uważaj na fałszywe konta!”.

Posty | Znajomi | Fotografie | Video

Barbara
Aktorka
filmowa

ZAUFANIE DO INNYCH UŻYTKOWNIKÓW
METODA „NA ZAKUPY PRZEZ INTERNET” to, jak czytamy na stronie
www.dokumentyzastrzezone.pl: „prośba o przesłanie pieniędzy w celu
zapłaty za produkt, przedmiot aukcji lub usługę reklamowaną przez internet”.
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Istnieją portale, na których użytkownicy udostępniają innym osobom produkty lub
usługi. Klient dokonuje płatności i czeka na swój zakup, ale kontakt ze sprzedawcą
nagle się urywa, zaś pokrzywdzony zostaje z niczym.
Aby się uchronić przed oszustwem, transakcji dokonuj tylko w pewnych
i sprawdzonych miejscach, u użytkowników, którzy są zaufani i mają dobre
opinie. Niech Twoją podejrzliwość wzbudzą oferty produktów lub usług, które
są np. znacznie tańsze, niż powinny być.

TWÓJ KOSZYK
Produkty

Liczba

Cena

Telefon smartfon...

1 szt.

99,00

Dokonaj płatności

Suma: 99 zł

Przelew

OPINIE

Karta
Sortuj według DATA | OCENA

Mateusz

Zakupiony telefon zgodny z opisem. Przesyłka dotarła
bardzo szybko. Polecam zakupy w tym sklepie.

Beata

Bardzo dobra obsługa sklepu. Wymiana towaru
dokonana bezproblemowo. Szybko, rzetelnie i wygodnie.
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POCZUCIE BRAKU WYJŚCIA,
CZYLI POTRZEBNE ŚRODKI
MEDYCZNE

WIADOMOŚCI
TEKSTOWE

METODA „NA KORONAWIRUSA”
pokazuje, że oszuści szybko reagują
na aktualne wydarzenia i próbują
wykorzystywać je do swoich działań.

wtorek

17 / 11

17-11-2020, 15:16
Zrób test na

Czasami złodzieje próbują się wzbogacić,
koronawirusa.
wykorzystując poczucie niepewności
100% skuteczności.
i zagrożenia, jakie towarzyszy nam
Sprawdź. Kliknij:
podczas pandemii koronawirusa. Oszuści
rozsyłają wiadomości SMS z linkami,
test/koronawirus/badaza pomocą których wyłudzają
nie/krnw2%6!~^ciw...
dane logowania do bankowości
lub zachęcają do pobierania na
urządzenie złośliwego oprogramowania. Przesyłane komunikaty przekazują
nieprawdziwe informacje na temat COVID-19, np. związane z refundacją szczepionki.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pt. „Uwaga na oszukańcze
ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19) ”.

PAMIĘTAJ
Po wnikliwym zapoznaniu się z tym podrozdziałem wiesz już, o czym musisz
zawsze pamiętać.
1. Pamiętaj, że oszuści mogą zakładać fałszywe konta w mediach
społecznościowych, aby podszywać się pod znane osoby. Niezależnie,
kto publikuje dany link – nie klikaj w nic bez wcześniejszego sprawdzenia.
2. Sprawdzaj sprzedawców w internecie i dokonuj transakcji tylko
u tych zaufanych.
3. Wszystkie informacje, jakie otrzymujesz w podejrzanych wiadomościach,
zawsze sprawdzaj w oficjalnych miejscach.
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Jak zgłosić incydent w sieci?
Widzisz zagrożenie w sieci? Reaguj, zgłoś je do CERT Polska. Jak już wiesz
z broszury pt. „Antywirus i zaślepka? Wszystko, co musisz wiedzieć
o programach i narzędziach zwiększających Twoje bezpieczeństwo
w sieci. Poradnik dla seniora” na stronie www.cert.pl można nie tylko
zapoznać się z aktualnościami na temat bezpieczeństwa w sieci oraz dowiedzieć
się o najważniejszych cyberzagrożeniach. Portal daje też możliwość zgłaszania
różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w sieci. Jeśli trafiłeś na oszusta
– wejdź na https://incydent.cert.pl/ i zgłoś incydent.

Co już wiesz o metodach oszustów w sieci?
Wiesz, że metody „na wnuczka”, „na kod” i „na znajomości” opierają się
na grze na emocjach. Znasz ich mechanizm i wiesz, jak się przed nimi
uchronić.
Wiesz, że metody „na ZUS”, „na Krajową Kontrolę Skarbową” i „SpyWindow”
opierają się na zaufaniu do różnych instytucji państwowych, bankowych
i innych. Znasz ich mechanizm i wiesz, jak się przed nimi uchronić.
Wiesz, że istnieje też wiele innych metod, które oszuści stale dostosowują
do aktualnych wydarzeń. Znając mechanizmy i działania profilaktyczne,
dużo łatwiej jest Ci wyłapać zagrożenie w gąszczu informacji.

Gratulacje,
ostatni etap
za Tobą!
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Zobacz pozostałe filmy instruktażowe i broszury na temat
bezpiecznego korzystania z internetu:
•

na stronie internetowej kampanii „Seniorze – spotkajmy się w sieci”:
https://www.gov.pl/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci

Po więcej informacji na temat bezpieczeństwa w sieci
możesz się udać:
•

na stronę gov.pl, na której znajduje się dużo ciekawych materiałów na temat
korzystania z sieci oraz cyberbezpieczeństwa:
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

•

na stronę cert.pl, gdzie można dowiedzieć się o najważniejszych
cyberzagrożeniach i zgłosić różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w sieci:
https://www.cert.pl/

•

na stronę System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, z której możesz czerpać
informacje o aktualnych zjawiskach związanych z bezpieczeństwem
dokumentów – w tym bankowości internetowej:
https://dokumentyzastrzezone.pl/category/aktualnosci/

•

na kanał Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, na którym
znajdziesz bardzo dużo edukacyjnych filmów, związanych między innymi
z bezpieczeństwem seniora w sieci:
https://www.youtube.com/channel/UC0hP7yAJ58bkWJnsnf-hHhw

Seniorze
– spotkajmy się w sieci i korzystajmy z niej bezpiecznie.
Teraz widzisz, jakie to proste!
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Publikacja powstała w ramach kampanii „Seniorze – spotkajmy się w sieci”.
Kampania została zrealizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji (obecnie: KPRM)
i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Warszawskim Instytutem
Bankowości – laureatem konkursu pt. „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO
na najlepszą kampanię edukacyjną”. Jest ona współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
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Zobacz i pokaż bliskim
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