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ABC... wiedzy o ochronie danych osobowych  

i bezpiecznym korzystaniu z Internetu przez dzieci i młodzież 
 

Większość dzieci żyje równocześnie w dwóch światach. Tym fizycznym i tym 

wirtualnym. Offline i online. Oba są dla nich naturalne i oba są ważne. W obu 

potrzebują naszej troski. Młodsi inaczej niż my korzystają z sieci. To pokolenie, 

które w zasadzie od urodzenia ma z nią styczność, jest za pan brat z nowymi 

technologiami. Świat bez Internetu? Wolne żarty! Młodym ludziom trudno 

zrozumieć, że taki świat kiedyś istniał.  

 

 

Trzeba pamiętać, że treści, które udostępniamy w Internecie, pozostają 

w nim na zawsze.  

Nasza tożsamość jest kształtowana np. na podstawie danych uwierzytelniania, 

transakcji online, wykorzystywanych aplikacji czy śladów surfowania. Każda 

z czynności jest rejestrowana, a dostęp do informacji o naszej aktywności w sieci 

jest stosunkowo łatwy. Nie tylko dostawcy Internetu, agencje rządowe i organy 

ścigania, ale również osoby z naszego bliskiego otoczenia mogą mieć dostęp do 

naszych cyfrowych śladów. Dlatego bardzo ważne jest, aby umiejętnie chronić 

swoją tożsamość, stosując dbałość o wysoki poziom ochrony naszych danych 

osobowych i wszelkich informacji związanych ze sferą życia prywatnego naszych 

bliskich. 

 

 

Czy Twoje dziecko chroni swoje dane osobowe?  

Każdy rodzic powinien uczulić swoje dziecko, aby chroniło swoje dane osobowe 

i nie udostępniało ich pochopnie na wszystkich serwisach. Nie jest to jednak 

całkiem oczywista kwestia. Zwłaszcza, że mało kto czyta politykę prywatności 

stron internetowych i aplikacji. Dodatkowo, zwykle są one formułowane w dosyć 

niejasny sposób i trudno wymagać, aby były zrozumiałe dla dzieci, skoro nawet 

dorośli mają z tym problem. 
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Gromadzenie danych osobowych - wyobraź sobie, że ktoś puka do drzwi i prosi 

o podanie adresu e-mail Twojego dziecka oraz dane kontaktowe do jego 

przyjaciół. Oczywiście taka bezpośrednia i dosyć bezczelna prośba spotkałaby się 

z Twoją zdecydowaną odmową. Jednak, gdy nasze dziecko robi zakupy online 

lub używa różnych aplikacji internetowych, te same dane udostępnia bez 

najmniejszego wahania, a tym bardziej bez świadomości, co dalej dzieje się 

z tymi informacjami. Jeśli coś jest dostępne bezpłatnie, tak jak niektóre programy 

czy aplikacje internetowe, to nie dlatego, że firma, która je produkuje, ma dla nas 

specjalne względy. Takie firmy muszą po prostu na siebie zarabiać, żeby być 

innowacyjne i przyciągać uwagę. A zarabiają m.in. na gromadzeniu 

i przetwarzaniu naszych danych osobowych. Jako konsumenci musimy być 

tego świadomi, a zwłaszcza wytłumaczyć to dzieciom.  

Niestety gromadzenie danych jest obecnie bardzo powszechne, czasami również 

bez naszej bezpośredniej zgody. W związku z tym, że nie mamy kontroli nad tym, 

co dalej dzieje się z naszymi danymi, konsekwencje mogą okazać się dotkliwe.  

Dzieci narażone są na taki atak przez udostępnianie w Internecie ich danych 

osobowych lub obrazów przez nich samych lub rodziców (nawet kilka lat 

wcześniej). W konsekwencji takiego działania mogą stać się również ofiarami 

wyłudzeń, kradzieży tożsamości i wszelkiego rodzaju oszustw.  

Na pewno warto posiadać kilka różnych adresów mailowych. Jeden służący do 

komunikacji oficjalnej np. z bankami, urzędami, współpracownikami, a drugi do 

logowania się na stronach oferujących rozrywkę i różnych mniej ważnych spraw, 

a którego możemy się łatwo i bez żalu pozbyć, gdy zacznie zalewać go spam. 

 

Zagrożenia płynące z sieci  

Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń 

jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość materiałów, 

które mogą mieć negatywny wpływ na psychikę i rozwój dziecka znajduje się 

w sieci legalnie – mowa tutaj m.in. o materiałach obrazujących przemoc, agresję 

czy nawołujących do nienawiści i dyskryminacji.  

Zagrożenia płynące z sieci:  

➢ uzależnienie od Internetu,  

➢ kontakt z nieznajomymi osobami,  

➢ dostęp do niewłaściwych treści,  

➢ tzw. cyberbullying, czyli cyberprzemoc ze strony rówieśników przy 

wykorzystaniu różnego rodzaju narzędzi. 

 

O ile w przypadku najmłodszych pociech najskuteczniejszym sposobem ochrony 

jest po prostu wspólne korzystanie z sieci, o tyle u nastolatków jest to prawie 

niemożliwe. Wówczas z pomocą przychodzą chociażby filtry stron 

internetowych. Takie rozwiązanie pozwala na zablokowanie dostępu do 
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konkretnych zasobów informacji. Oczywiście powstają coraz nowsze 

rozwiązania technologiczne, które uniemożliwiają pobieranie plików, przesyłają 

raporty o aktywności naszego dziecka w sieci, a także pozwalają na mobilne 

kontrolowanie jego działań w Internecie. 

 

Co trzeci nastolatek ogląda patotreści w sieci!  

Patotreści – nieakceptowane społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie treści 

w Internecie – powinniśmy traktować poważnie. Ich oglądanie ma zły wpływ na 

dzieci. Można też przerazić się działaniami, które podejmują widzowie…  

Patotreści najczęściej mają formę patostreamingu. Jest to emisja na żywo 

zachowań, które przekraczają normy społeczne (np. pokazywana jest agresja). 

Treści te mogą zachęcać do powielania patologicznych zachowań. Ponieważ 

wiele dzieci uważa, że patostreaming ilustruje prawdziwe życie, zatraca się 

wrażliwość na przemoc, krzywdę innego człowieka, nieakceptowalne 

zachowania. Postępuje znieczulenie.  

Patotreści to poważne zagrożenie dla dzieci i młodzieży. Z jednej strony kontakt 

z wulgarnymi, pełnymi przemocy treściami może przestraszać, odczulać na 

krzywdę ludzką i promować szkodliwe wzorce zachowania. Z drugiej, w dobie, 

kiedy dla młodych ludzi popularność w sieci jest ważną wartością, często 

marzeniem i celem, funkcjonowanie patologicznych nadawców, wraz z ich 

popularnością i doniesieniami o wysokich zarobkach może zachęcać do takiej 

formy aktywności online.  

Co na to młodzież? Dlaczego oglądają? Są 3 główne odpowiedzi: ciekawość; 

z nudów, dla rozrywki. 

 

Jak chronić dziecko w epoce Facebooka? 

Eksperci zwracają uwagę, że Facebook nie jest portalem przyjaznym dzieciom. 

Młode, nieświadome osoby nie zdają sobie sprawy z zagrożeń wynikających 

z udostępniania nieznajomym ogromnej ilości informacji na temat swojego 

prywatnego życia oraz że są narażone na nieodpowiednie treści, np. nawołujące 

do przemocy lub o charakterze seksualnym.  

Problemem Facebooka jest brak filtrów ograniczających wiadomości 

nieodpowiednie dla młodych osób. Warto również pamiętać, że nieznani nam 

„znajomi” mogą mieć ogromny wpływ na to, jakie informacje docierają do 

Twojego dziecka. Oczywiście możemy blokować użytkowników i aplikacje, 

które prezentują treści nieodpowiednie dla naszych dzieci – jednak dopiero po 

fakcie, gdy zorientujemy się, że stanowią zagrożenie.  

Eksperci zalecają rodzicom, aby zakładali swoim dzieciom konto na Facebooku 

jak najpóźniej. Kiedy jednak już to nastąpi, warto przestrzegać poniższych rad: 
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➢ Co jakiś czas przejrzyj profil dziecka, sprawdzając, czy nie ujawnia na nim 

poufnych informacji, takich jak adres domowy, nazwa szkoły, numer telefonu, 

zbyt osobiste zdjęcia lub filmy. 

➢ Porozmawiaj z dzieckiem o nowych znajomych pojawiających się na jego 

liście kontaktów, szczególnie gdy ich nie znasz. Postaraj się wyjaśnić dziecku, 

dlaczego rozmowa o jego nowych znajomych jest ważna. 

➢ Sprawdź, jakie aplikacje i gry Twoje dziecko zainstalowało oraz zorientuj się, 

jakiego rodzaju informacje one gromadzą. 

➢ Porozmawiaj z dzieckiem na temat ustawień prywatności i upewnij się, że 

treści, które ujawnia, trafiają tylko do grona jego znajomych, nie stają się 

publiczne.  

➢ Pokaż dziecku, jak zablokować niechciane kontakty. Wyjaśnij, jak zgłosić 

moderatorowi niestosowne i obraźliwe posty.  

➢ Pokaż dziecku, jak przeglądać zdjęcia, na których zostało oznaczone oraz 

gdzie w ustawieniach można tę funkcję całkowicie zablokować.  

➢ Porozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy, jak ją rozpoznawać i jak jej 

unikać.  

➢ Naucz dziecko rozpoznawać fałszywe wiadomości i oferty, tworzone w celu 

generowania kliknięć oraz profile przeznaczone do zbierania „lajków”.  

➢ Używaj oprogramowania do monitorowania aktywności Twojego dziecka 

w mediach społecznościowych.  

 

Wyłudzenia przez social media. Chroń siebie, naucz dziecko. 

Jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych w Internecie do 

wyłudzania pieniędzy jest Facebook oraz działający przy nim czat – Messenger. 

Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych komunikatorów, gdzie miliony ludzi 

codziennie wymieniają informacje ze swoimi znajomymi.  

„Cześć, mam do Ciebie wielką prośbę”. Tak najczęściej rozpoczynają się 

wiadomości, mające na celu kradzież przez wyłudzenie. Są one wysyłane przez 

osobę z listy naszych znajomych, a raczej – przez kogoś kto przejął jej konto. 

Następnie osoba po drugiej stronie prosi o podanie kodu BLIK, który jest ostatnio 

coraz bardziej popularną formą realizacji transakcji.  

Oto przykład jednej z takich wiadomości, otrzymanych w ostatnim czasie:  

Proszę powiedz, że jesteś. Nie mam, jak wrócić do domu, zgubiłam portfel i zaraz 

rozładuje mi się telefon. Dasz radę wypłacić mi blikiem pieniądze na powrót? Od 

razu jak będę w domu to ci oddam.  

Wydaje się to całkiem prawdopodobne. Dlatego właśnie oszuści wykorzystują 

codzienne sytuacje by wyłudzić jak największą kwotę.  

Pod żadnym pozorem nie należy zgadzać się na taką formę “pomocy”. 

W pierwszej kolejności należy upewnić się czy osobą po drugiej stronie 
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rzeczywiście jest nasz znajomy. Najlepiej telefonicznie, weryfikując, czy to, co 

pisze w wiadomościach, nie jest efektem przejęcia konta.  

Jeżeli znajomy prosi na Facebooku o pożyczkę, szczególnie z wykorzystaniem 

BLIKa, koniecznie trzeba zawiadomić go o tym w prawdziwym świecie. 

Prawdopodobnie na jego koncie doszło do włamania. Próby wyłudzeń można 

i należy zgłaszać na policję.  

Jak ustrzec swoje konto przed takim włamaniem?  

Najprostszym zabezpieczeniem, przed tego typu włamaniami na serwisy 

społecznościowe jest stosowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas 

logowania. Jest to nieco dłuższy sposób, ale znacznie bezpieczniejszy. 

Równie ważne jest stosowanie oprogramowania antywirusowego, które w porę 

wykryje czy komputer lub urządzenie mobilne są zainfekowane i przypadkiem 

ktoś nie wykradł naszych danych logowania do takich serwisów 

społecznościowych jak Facebook, czy Instagram. 

 

Rodzicu, wtrącaj się. 

Po pierwsze: rozmawiaj i ustalaj reguły. 

 

Rozmów nigdy za wiele. Niezależnie od tego, czy Wasze dziecko ma kilka czy 

kilkanaście lat, powinniście być jego przewodnikami po Internecie. Nie 

krytykujcie, nie oceniajcie, słuchajcie. Podawajcie argumenty i dyskutujcie. 

Ważne, aby dziecko wiedziało, że interesujesz się i jesteś, aby pomóc.  

 

Po drugie: odpowiednio przygotuj sprzęt. 

 

Zanim udostępnisz swojemu dziecku telefon, komputer, czy tablet, skorzystaj 

z rozwiązań technicznych, które np. podczas odwiedzania stron internetowych 

blokują nieodpowiednie dla najmłodszych treści. Na rynku istnieje obecnie wiele 

narzędzi kontroli rodzicielskiej. To m.in. oprogramowanie wbudowane w system 

operacyjny, czy funkcje bezpiecznego wyszukiwania.  

Sprawdzaj, czy gra komputerowa Twojego dziecka, jest dostosowana do jego 

wieku. Pomoże Ci System Klasyfikacji Gier (PEGI). Warto go poznać.  

 

Po trzecie: reaguj!  

 

Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko miało w Internecie kontakt z treściami 

przemocy, pornografii, czy promującymi zachowania autodestrukcyjne, nie 

wpadaj w panikę. Zachowaj spokój, porozmawiaj z dzieckiem i postaraj się ustalić 

okoliczności zdarzenia. Zastanówcie się wspólnie, jak zapobiec temu 

w przyszłości.  
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Tiktoker czy Youtuber? Młody człowiek tworzy w sieci. 

Dzieci chcą nie tylko podziwiać aktywność innych w Internecie, ale też działać 

same. O ile publikacja filmu na YouTube potrafi być dla młodego człowieka 

dużym wyzwaniem, o tyle kilkudziesięciu sekundowy „wpis” wideo w sieci 

TikTok powstaje dużo łatwiej.  

Selfie, zdjęcia telefonem, krótkie filmiki, proste montaże materiałów. Jest szansa, 

że dzieci są w tych działaniach bardziej biegłe niż większość dorosłych. Jest też 

dla nich bardziej naturalne upublicznianie swoich „zapisków”. Dzieci chcą mieć 

swój kanał na YouTube, a ostatnio – konto na TikTok.  

 

YouTube a TikTok – praktyczne różnice. 

TikTok może być traktowany jako medium mniej wymagające niż YouTube. Film 

łatwiej stworzyć, nagrać i opublikować. TikTok oferuje też łatwe do zastosowania 

narzędzia do „obróbki” nagranych filmików. Są to m.in. filtry, „naklejki”, maski, 

dodawanie muzyki i napisów czy przejścia lub inne proste sztuczki montażowe.  

 

➢ TikTok jest siecią dla pokolenia smartfonowego. Występuje wyłącznie jako 

aplikacja mobilna, a do nagrywania filmów wystarczy smartfon.  

➢ Filmiki w TikTok trwają od 15 do 60 sekund, a filmy na YouTube są zwykle 

dłuższe (co najmniej kilka minut). Dlatego choćby samo nagrywanie może 

trwać krócej. Długość filmu może być dla młodego twórcy ułatwieniem, ale 

i ciekawym wyzwaniem – jak zmieścić swój pomysł w określonym czasie.  

➢ Film w TikTok umieszcza się dużo łatwiej i szybciej niż na YouTube. 

Tiktokowy film to nagranie z telefonu, które następnie można udoskonalić – 

dobrać muzykę (własną lub z bazy aplikacji), dorobić napisy, różnego rodzaju 

filtry i dodatki (maski, naklejki, kolory etc.) lub przeprowadzić prosty montaż. 

Gotowy materiał pojawia się w aplikacji niemal natychmiast. Odpada czas 

wgrywania filmu na platformę czy też pieczołowitego montowania 

i udoskonalania go – jak to zwykle jest w przypadku YouTube.  

 

TikTok jest przede wszystkim portalem społecznościowym, gdzie filmiki pełnią 

podobną rolę jak wpisy na innych portalach. Dlatego wokół nagrań danego 

Tiktokera powstaje społeczność fanów (ang. follower). Ważna jest aktywność 

wokół nagrań (reakcje).  

W porównaniu do YouTube: 

➢ TikTok ma charakter bardziej społecznościowy – dużo ważniejsza niż 

w przypadku YouTube jest interakcja między twórcą a jego fanami 

(followers).  

➢ W TikTok częstotliwość umieszczania filmów w sieci jest większa. 

Doświadczeni Tiktokerzy umieszczają po kilka filmów dziennie. 
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➢ TikTok jest moderowany pod względem „bezpiecznych treści” nieco inaczej 

niż YouTube. Wystarczy np. umieszczenie w nagraniu nożyczek, by film 

został zakwestionowany jako zawierający potencjalnie niebezpieczne treści. 

 

Co możemy podpowiedzieć dzieciom w zakresie publikacji filmów na 

TikTok: 

➢ Zastanów się, zanim opublikujesz. Nie wszystkie „śmieszne” sytuacje nadają 

się do publicznego prezentowania.  

➢ Wpis (filmik) może mieć różne tryby prywatności – nie musi być dostępny dla 

wszystkich.  

➢ Hejterów i złośliwców nie brakuje w żadnej społeczności. Zawsze znajdzie się 

ktoś, kto będzie próbował dokuczyć młodemu autorowi. Warto byśmy 

nauczyli dzieci, że nie unikną negatywnych komentarzy. 

➢ W TikToku, jak i wszędzie, mogą pojawić się treści nieodpowiednie dla dzieci, 

a także osoby podszywające się pod dzieci lub młodzież ze złymi zamiarami. 

Naucz dziecko, żeby zgłaszać niewłaściwą treść czy nieodpowiednie 

zachowanie – nie tylko rodzicowi, ale i administratorom portalu.  

 

Istnieją liczne programy do kontroli rodzicielskiej, np. Kurupira WebFilter. 

Jest to rozbudowana i całkowicie bezpłatna aplikacja do ochrony rodzicielskiej. 

Umożliwia ona m.in. kontrolowanie odwiedzanych stron internetowych, 

uruchamianych aplikacji, a także nadzorowanie czasu spędzonego przez dziecko 

przed komputerem. Znajdziemy w niej funkcje blokowania dostępu do stron 

pornograficznych lub innych, zdefiniowanych przez użytkownika oraz tworzenia 

list miejsc w sieci, do których dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony. 

Ponadto Kurupira WebFilter daje możliwość nadzorowania czasu, a także 

blokowania wybranych komunikatorów internetowych i serwisów 

społecznościowych. Do dyspozycji rodzica pozostają również funkcje raportów 

oraz historii, pozwalające szczegółowo śledzić odwiedzane przez dziecko strony 

internetowe. Na uwagę zasługuje opcja powiadomień mailowych. Dzięki niej 

rodzic może otrzymywać na swoją skrzynkę pocztową wiadomości o próbie 

dostępu do zablokowanych stron/programów. 

 

 

Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych najbliższych. 


