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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

CHROŃMY SIĘ PRZED ATAKAMI OSZUSTÓW W INTERNECIE
Cyberprzestępcy wykorzystując portale społecznościowe, randkowe, komunikatory, wyłudzają
dane osobowe za pomocą których zaciągają kredyty , uzyskują dostęp do kart płatniczych, kont
bankowych. Pamiętaj, że internet, jak każde inne miejsce, nie zwalnia z zachowania zdrowego
rozsądku i czujności.
Korzystanie z internetu jest wpisane w naszą codzienność. W ,,sieci" kupujemy, sprzedajemy, dzielimy się
spostrzeżeniami na grupach, forach, komentujemy wydarzenia, zbieramy informacje o bliższych i dalszych znajomych,
zawieramy też nowe znajomości, oglądamy ﬁlmy korzystając z platform streamingowych. W każdej internetowej z tych
wymienionych czynności powinniśmy być ostrożni i przestrzegać podstawowych zasad, które ustrzegą nas przed
pułapkami zastawianymi przez cyberprzestępców. Przede wszystkim zainstalujmy na narzędziach nowych technologii
oprogramowanie antywirusowe, aby chronić swoje urządzenia i dane osobowe. Kupując w internecie, szczególnie od
indywidualnych sprzedawców, sprawdźmy opinie, jeśli to możliwe zapłaćmy za towar przy odbiorze. Dokonując płatności
sprawdź czy jest ona bezpieczna – korzystaj z witryn, które mają system pełnego uwierzytelniania( taki jak Veriﬁed by
Visa/MasterCard Secure Code).Ustaw sobie limity jednorazowych transakcji przelewów internetowych. Przeglądając
internetowe strony używaj protokołów HTTPS i SSL i pamiętaj, że sam symbol kłódki nie świadczy o tym, że strona jest
legalna. Nie ufaj osobom poznanym w przestrzeni internetowej. Anonimowość na portalach randkowych sprawia, że
oszust ma duży obszar do działania. Wykorzystując łatwowierność korzystających z portalu przenosi ,, znajomość" do
komunikatorów poza portalem. Nie klikajmy w linki przesyłane od nieznajomych w wiadomościach sms czy
internetowych komunikatorach. Aktywowanie ich może spowodować przejęcie przez oszusta kontroli nad kontem
bankowym. Cyberprzestępcy wykorzystują też komunikatory podając się za naszych znajomych i pod pretekstem
pilnych płatności proszą o wygenerowanie kodu blik. Wykonajmy telefon i upewnijmy się, czy naprawdę nasz znajomy
potrzebuje pomocy. Możemy się także spotkać z oszustwem dotyczącym podszywania się pod platformy streamingowe.
Cyberprzestępcy wysyłają e-maile z informacją o zawieszeniu subskrypcji. W wiadomości znajduje sie link, a klikając w
niego przekierowani zostajemy na fałszywą stronę, łudząco przypominającą serwis ﬁlmowy. Wymagane dane dotyczące
logowania do konta, czy numer karty płatniczej to już prosta droga do utraty zgromadzonych na koncie oszczędności.
Serwisy ﬁlmowe nigdy nie proszą o podanie danych osobowych przez e-mail czy sms. Nie wykorzystują ﬁrm trzecich do
wykonania usługi płatności.
W internecie też bądź czujny, zadbaj o swoje bezpieczeństwo!
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