
BEZPIECZEŃSTWO W SOCIAL MEDIACH 

 

Aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo w social mediach przestrzegaj kilku 

ważnych zasad:  

 

1. USTAWIENIA PRYWATNOŚCI 

Każdy portal społecznościowy ma własne ustawienia 

prywatności, z którymi powinniśmy się zapoznać, a nie 

zawsze to robimy!  

Wszystkie treści na portalach zamieszczajmy z rozwagą, nie dzielmy się 

informacjami, które nie powinny być publiczne! 

 

2. HASŁA I UŻYTKOWNICY 

 Zakładając hasło pamiętajmy, aby było „silne”                                  

i bezpieczne, ponieważ tylko wtedy unikniemy włamania 

na konto.  

 

 Każde hasło powinno być znane tylko użytkownikowi. 

 Jeżeli mamy kilka kont na różnych portalach, pamiętajmy aby każde 

konto miało swoje własne hasło 

 Pamiętajmy, aby przynajmniej dwa razy w roku zmieniać hasło 

 Nigdy nie zapisujemy swoich haseł na komputerze lub urządzeniach 

mobilnych 

 Nie przekazujemy swoich haseł!  

 

3. NADZÓR I MONITORING 

 Jest to szczególnie ważne, ponieważ nie zawsze 

jesteśmy „zadowoleni” z faktu przekierowania 



informacji na nasz profil. Regularnie sprawdzajmy co jest umieszczane na 

naszych profilach społecznościowych, bo nie zawsze są to nasze materiały. 

Niepożądane informacje mogą zniszczyć nasze dobre imię. Należy wówczas 

pozbawiać zgody na publikowanie osobom z zewnątrz. Przede wszystkim 

sprawdźmy, czy przypadkiem w polityce prywatności, sami  nie kliknęliśmy 

zgody na publikację naszych materiałów przez inne osoby.  

 

4. UWAGA NA LINKI 

 Złośliwe linki są zmorą internetu. Mogą pojawiać 

zarówno na naszych skrzynkach mailowych jak                         

i w komentarzach na naszych kontach. Linki często 

przybierają formę fałszywej promocji. Pamiętajmy, 

aby nigdy nie klikać w odnośniki z nieznanych nam źródeł. Możemy przez to 

stać się ofiarą ataku! Jedno kliknięcie to często wszystko co trzeba do 

kradzieży naszych danych osobistych lub zakażenia wirusem naszego 

komputera! 

 

5. OSTROŻNIE Z DZIELENIEM SIĘ INFORMACJAMI 

   Media społecznościowe to globalna publiczność. Szybka    

komunikacja, duże grono odbiorców, ciekawe treści to 

pozytywne strony, jednak możemy się w tym szybko 

zagubić i popełnić szereg błędów, które będą miały   

negatywne konsekwencje. Każdy nasz post może być 

przekazywany dalej, a potem w jeszcze dalsze zakątki Internetu. Wówczas nie 

mamy już kontroli nad tym, w jaki sposób używane są nasze treści                                            

i publikowane zdjęcia! Pamiętajmy również, że media społecznościowe maja 

pełnię praw wobec treści, które tam wstawiamy.  

A poza tym… w Internecie nigdy nic nie ginie!  Przed udostępnieniem zdjęcia 

lub filmu upewnijmy się, że chcemy aby te treści pozostały tam na zawsze. 



Najlepiej chronione powinny być nasze osobiste informacje, aby nikt nie mógł 

ich wykorzystać w zły sposób! Nie podajemy naszych nr telefonów, nr PESEL 

(zdarza się), adresów zamieszkania – to dane, które podajemy „na tacy” 

złodziejowi! 

 

6. AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA 

 Używanie nieaktualnego lub pirackiego oprogramowania 

wiąże się z ryzykiem utraty bezpieczeństwa. Dbajmy 

również o regularną aktualizację aplikacji w swoim 

telefonie. Aktualizacja dotyczy również przeglądarek 

internetowych, które powinny  pobierać aktualizacje automatycznie. Nie 

pobierajmy pirackiego oprogramowania, bo nie doprowadzi nas to do 

oszczędności – wręcz przeciwnie! 

 

7. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 Pamiętajmy, że materiały publikowane w sieci nie są 

bezimienne i nie można ich bezkarnie udostępniać. Nie 

można używać cudzych materiałów i podawać się za ich 

autorów. Na wszystkie działania związane                                              

z rozpowszechnianiem materiałów musimy mieć zgodę właściciela praw 

majątkowych. Pamiętajmy także o konieczności przestrzegania praw 

osobistych autora W przypadku korzystania z fragmentów publikacji (cytaty)  

zawsze musimy podać imię i nazwisko autora, tytuł publikacji i źródło,                           

z którego korzystaliśmy. Ważne dla użytkowników Internetu jest fakt, iż na 

własny użytek możemy wykonać kopię utworu, natomiast nie możemy jej 

rozpowszechniać czyli udostępniać nieokreślonej grupie osób. 

Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z łamaniem prawa                                                

i odpowiedzialnością karną.  

 



                                                                            Pedagog szkolny 

                                                                               Lidia Musiał 

 

Materiał opracowany na podstawie artykułu „Bezpieczenstwo w Social Mediach”  

https://soldevelofoundation.org/pl/bezpieczenstwo-w-social-media/  
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