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NIE PODAWAJ NUMERU TELEFONU, DATY URODZIN I ADRESU 

Data naszego urodzenia, numer telefonu, numer PESEL oraz nasz 

adres służą często bankom i innym instytucjom do weryfikacji 

klientów. Nie udostępniaj tych informacji informacji online, 

zwłaszcza jeżeli nie jest to wymagane.

ZAINSTALUJ NA TELEFONIE OPROGRAMOWANIE 
ANTYWIRUSOWE 

Oprogramowanie takie oferuje kompleksowe zabezpieczenie naszego 

smartfona z Androidem. Oprócz ochrony przed złośliwym 

oprogramowaniem, szkodliwymi aplikacjami oraz  innymi zagrożeniami      

z internetu, system taki chroni nas przed konsekwencjami kradzieży lub 

zgubienia  naszego smartfona.

INSTALUJ I KUPUJ APLIKACJE POCHODZĄCE WYŁĄCZNIE    
 Z ZAUFANYCH PLATFORM 

Kupuj i instaluj aplikacje wyłącznie od zaufanych dostawców np. od Google 

Play. Nie korzystaj z atrakcyjnych okazji, ponieważ taka aplikacja może być 

nośnikiem groźnych wirusów. 

Praktycznie wszystkie wirusy, które przedostają się na smartfona, są ściągane 

przez samych użytkowników - oczywiście nieświadomie. 
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 UWAŻAJ NA SIECI BEZPRZEWODOWE 

Każda publiczna, niezabezpieczona sieć Wi-Fi może być źródłem 

korzystania z naszych danych. Ale jeśli już musisz jej używać, 

nigdy nie realizuj transakcji bankowych, zakupów online, a także 

nie przesyłaj wrażliwych danych.

NIE ZAPISUJ POUFNYCH INFORMACJI W PLIKACH SWOJEGO 
SMARTFONA 

Jeżeli mamy porządnego antywirusa nie powinniśmy się raczej niczego 

obawiać. Jednak musisz pamiętać, że zapisywanie poufnych danych              

w plikach bez względu na okoliczności, nie jest najlepszym pomysłem.    

Nasz smartfon może się np. zepsuć i oddając go do punktu naprawy od razu 

udostępniamy wszelkie dane osobom trzecim. 

OGRANICZ ILOŚĆ INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH W 
TZW. CHMURACH 

Chociaż usługi, które umożliwiają nam przechowywanie zdjęć, filmów czy 

innych plików online są niezwykle wygodne, mogą na nas jednak sprowadzić 

wiele problemów. Szczególnie, że firmy, które to przechowują nasze dane 

mają pełny dostęp do tych informacji. Takie usługi przechowywania danych 

online mogą być też ofiarami ataków hakerów, którzy kradną takie 

informacje. 
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AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji jest ważna nie 

tylko na komputerze, ale również na naszym smartfonie. Dzięki 

aktualizacji oprogramowania mamy pewność, że wszystkie 

wykryte przez producenta luki w zabezpieczeniach zostały 

załatane, a nasz smartfon nie jest już na nie podatny. 

DBAJ O SIŁĘ HASŁA DO SERWISÓW I APLIKACJI Z KTÓRYCH 
KORZYSTASZ 

Zdecydowana większość haseł  jest banalnie łatwa, a ich odgadnięcie nie 

zajmie doświadczonemu hakerowi wiele czasu. Pora przekonać się do tzw. 

menedżerów haseł. Są to specjalne programy, które generują silne hasła do 

serwisów, z których korzystasz. 

PAMIĘTAJ O WYLOGOWANIU SIĘ Z SERWISÓW WWW  

Coraz większa część ruchu na stronach WWW jest generowana przez 

smartfony. Nie jest więc tajemnicą , że cyberprzestępcy chcą wykorzystać 

ten trend do swoich celów. 
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ZASZYFRUJ TELEFON 

Kolejnym krokiem zwiększającym bezpieczeństwo naszego 

smartfona jest włączenie szyfrowania. Dzięki temu chcąc dostać się 

do newralgicznych plików, będziemy proszeni o wpisanie kodu 

PIN. Gdy telefon wpadnie w nieodpowiednie ręce, dane nie będą 

możliwe do przejrzenia.

Tego typu zabezpieczenie zyskało dodatkowe zalety - blokuje dostęp do 

prywatnych treści osobom postronnym. Jest to szczególnie ważne w erze, gdy

na smartfonie przechowujemy wiele danych. Dlatego warto włączyć blokadę 

ekranu. 

WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA: 

http://www.instalki.pl/demonstracje/mobile/19285-smartfon-bezpieczenstwo.html 

https://www.gsmmaniak.pl/560384/7-sposobow-na-bezpieczny-smartfon/ 

https://www.smartpolak.co.uk/10-sposobow-jak-chronic-swoja-prywatnosc-w-internecie/ 

https://spolecznosc.ingbank.pl/-/Blog/7-sposob%C3%B3w-jak-chroni%C4%87-swoj%C4%85-prywatno%C5%9B%C4%87-w-sieci/ba-p/4850 

https://securityinfo.pl/publikacje/14/ 

http://www.focus.pl/artykul/10-zasad-bezpiecznego-korzystania-ze-smartfonow-i-tabletow?page=3 
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