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OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA 

„STRACISZ DANE, STRACISZ PIENIĄDZE!”  

 

Konsumenci, w tym seniorzy, coraz częściej 

padają ofiarą cyberoszustów. Podszywanie 

się pod pracowników banków lub instytucji. 

Fałszywe telefony, SMS-y, e-maile o rzeko-

mych zagrożeniach lub niedopłatach. Oszuści 

stosują różne pułapki i niemal codziennie 

wymyślają nowe. Każda z nich zmierza do 

przejęcia kontroli nad rachunkiem banko-

wym, aby ukraść zgromadzone na nim środ-

ki. Dlatego 5 grudnia 2022 r. ruszyła ogólno-

polska kampania społeczna Prezesa Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

„Stracisz dane, stracisz pieniądze!”, która 

ostrzega przed próbami wyłudzania danych  

i kradzieży pieniędzy.   
 

Więcej informacji TUTAJ. 

ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

Obejrzyj spot na YouTube - kliknij TUTAJ. 

Obejrzyj spot na YouTube - kliknij TUTAJ. 

https://uokik.gov.pl/stracisz_dane_stracisz_pieniadze.php
https://www.youtube.com/watch?v=Pbdd5Vwy5TY
https://www.youtube.com/watch?v=Z657671eRoo&t=5s
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KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI ONLINE - CO WARTO WIEDZIEĆ  

Kradzież tożsamości online polega na  

pozyskaniu przez przestępców naszych 

danych osobowych i ich bezprawnym wy-

korzystaniu. Proceder ten może prowa-

dzić do utraty środków finansowych, któ-

re posiadamy na koncie bankowym, ale 

również może zagrażać naszemu wize-

runkowi online, a w niektórych przypad-

kach może zostać wykorzystany przy po-

pełnianiu jakiegoś przestępstwa online. 

 

JAK  USTRZEC SIĘ PRZED KRADZIEŻĄ DANYCH?  

 nigdy nie podawaj nikomu swoich haseł, danych  

logowania, numerów kart płatniczych, ani innych 

wrażliwych danych osobowych, 

 pomyśl, zanim udostępnisz swoje dane w internecie, 

 ogranicz swoją widoczność w sieci poprzez ustawie-

nia prywatności, 

 nie klikaj w podejrzane linki ani załączniki, również  

w SMSach, 

 aktualizuj oprogramowanie oraz aplikacje, z których korzystasz, 

 używaj programów antywirusowych, 

 monitoruj konta bankowe, ustal limity dzienne, 

 uważaj na informacje publikowane w różnych mediach społecznościowych, zwłaszcza 

gdy mają sensacyjne nagłówki – mogą Cię przekierować na fałszywe strony, gdzie  

po zalogowaniu otrzymają dostęp do Twoich danych i Twojego konta, 

 jeżeli zobaczysz podejrzaną aktywność na Twoim profilu w mediach społecznościo-

wych, zmień hasło, zgłoś sprawę administratorowi, 

 jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dane logowania, adres email lub hasło nie wypły-

nęło, sprawdź to na dedykowanych do tego portalach (np. Have I Been Pwned).  
 

Więcej na temat kradzieży tożsamości online przeczytasz TUTAJ. 

https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/aktualnosci/911,Internetowe-zagrozenia-kradziez-tozsamosci-online.html?sid=3fc62208916a1a0e730d9bb1e8162983
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BEZPIECZNE  KORZYSTANIE 

Z  PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ  
 

Do najpopularniejszych przeglądarek in-

ternetowych należą Google Chrome,  

Microsoft Edge, Apple Safari oraz Mozilla 

Firefox. Są one używane do czytania wia-

domości, sprawdzania poczty elektronicz-

nej, robienia zakupów online, oglądania 

filmów i grania w gry. W związku z tym, 

przeglądarki są również celem cyberata-

ków. Wiele osób zakłada, że przegląda-

nie stron internetowych jest bezpieczne, 

jeśli odwiedza się tylko znane, zaufane 

witryny. Jednak dość łatwo jest przypad-

kowo kliknąć lub odwiedzić niebezpiecz-

ną stronę internetową, czasem nawet  

o tym nie wiedząc.  
 
 

Jakie podjąć kroki by korzystanie z prze-

glądarek było bezpieczne dowiesz się  

z Biuletynu Bezpieczeństwa Komputero-

wego OUCH! - kliknij TUTAJ.   

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ MOBILNYCH  
 

Należy pamiętać, że urządzenia mobilne, 

takie jak smartfony, tablety, smart watche 

mogą gromadzić wiele danych wrażliwych.  
 

Z tego względu, przed pozbyciem się stare-

go, nieużywanego sprzętu należy go 

„wyczyścić”. Pierwszym krokiem powinno 

być wykonanie kopii zapasowej, dzięki niej 

bez problemu będziesz mógł przenieść 

wszystkie swoje dane oraz ustawienia  

na nowe urządzenie. Kiedy 

już wykonasz kopię zapa-

sową, należy wykonać tak 

zwany twardy reset. Proce-

dura ta usuwa wszystkie 

dane z urządzenia i przy-

wraca je do ustawień fa-

brycznych.    
 
 

Aby dowiedzieć się więcej 

kliknij TUTAJ. 

https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blt9c65abcf65f4dd5d/635859051012fd7700083051/ouch!_november_2022_polish_browsers.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blt4de515c03c2ee346/637d24165834861044c20fcc/ouch!_december_2022_Polish_disposing_of_your_mobile_device.pdf
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SPRAWDŹ POPRZEDNIE NUMERY 

NEWSLETTERA SĄDECKIEGO UTW 

„ABC SENIORA ...”  

 

 

Numer 1 - czerwiec 2022 r. -  kliknij TUTAJ 

Numer 2 - lipiec 2022 r. - kliknij TUTAJ 

Numer 3 - sierpień 2022 r. - kliknij TUTAJ 

Numer 4 - wrzesień 2022 r. - kliknij TUTAJ 

Numer 5 - październik 2022 r. - kliknij TUTAJ 

Numer 6 - listopad 2022 r.- kliknij TUTAJ 

APLIKACJA MOBILNA „MOJA 

KOMENDA” została przygotowana przez Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Policję w ramach programu „Dzielnicowy 

bliżej nas”. Jest to narzędzie, które zapewnia  

użytkownikowi szybki dostęp do informacji  

o adresach i numerach telefonów obiektów 

policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielni-

cowymi na terenie kraju. Aplikacja została 

przygotowana z myślą o osobach, które kon-

taktują się z Policją w sytuacjach innych, niż te 

bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu.  

 

Więcej informacji TUTAJ. 

WYDAWCA: 

Stowarzyszenie Sądecki  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

33-300 Nowy Sącz 

ul. Jagiellońska 18 

tel. 18 443 57 08 

www.sutw.pl 

sekretariat@sutw.pl 
 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU 

@SadeckiUTW 

 
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

Aplikację dla urządzeń z systemem 

Android można pobrać TUTAJ.  

Aplikację dla urządzeń z systemem 

iOS można pobrać TUTAJ.  

Usługa jest bezpłatna. 

http://www.sutw.pl/index.php/1468-30-06-2022-newsletter-abc-seniora-aktywny-bezpieczny-cyfrowy
http://www.sutw.pl/index.php/1483-25-07-2022-newsletter-abc-seniora-aktywny-bezpieczny-cyfrowy-lipiec-2022
http://www.sutw.pl/index.php/1489-29-08-2022-sierpniowy-numer-newslettera-sutw-abc-seniora-aktywny-bezpieczny-cyfrowy
http://www.sutw.pl/index.php/1516-30-09-2022-newsletter-sutw-abc-seniora-aktywny-bezpieczny-cyfrowy-nr-4
http://www.sutw.pl/index.php/1534-31-10-2022-newsletter
http://www.sutw.pl/index.php/1566-30-11-2022-newsletter-sutw-abc-seniora-aktywny-bezpieczny-cyfrowy
https://policja.pl/pol/kgp/biuro-prewencji/moja-komenda/33012,Aplikacja-mobilna-quotMoja-Komendaquot.html
http://www.sutw.pl/
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl
https://apps.apple.com/pl/app/moja-komenda/id919504159?l=pl

