
„Bezpieczeństwo cyfrowe mojego dziecka  

podczas letniego wypoczynku” 

 

Wakacje to czas długo wyczekiwany rodziców jak i dzieci.  Wielu z Nas zamierza 

wyjechać ze swoimi rodzinami na letni wypoczynek bądź wysłać swoje pociechy 

na kolonię czy obóz. Organizacja wyjazdu to dla każdego wyzwanie. Paszport, 

ubezpieczenie, rezerwacja biletów czy hoteli wydaje się proste. Ale czy podczas 

przedwyjazdowego szaleństwa pamiętamy o zabezpieczeniu smartfonów, 

tabletów czy laptopów? Statystyki pokazują, że większość z Nas nie opuszcza 

domu bez urządzeń mobilnych. Jest to wynik naszych obecnych czasów. 

Większość z Nas mimo wypoczynku chce być „dostępna/ny w sieci”. Aby letni 

wypoczynek nasz i naszych pociech był bezpieczny i udany należy zwrócić uwagę 

na kilka zasad. 

Po pierwsze niezależnie od tego gdzie planujemy wyjazd rodzinny, naszego 

dziecka czy dzieci ważne jest, aby w czasie wypoczynku urządzenia z dostępem 

do Internetu były chronione. Nie wszystkie notebooki, smartfony i tablety mają 

domyślne konfiguracje, które należycie chronią nasze dane. Ważne jest abyśmy 

pamiętali o zainstalowaniu oprogramowania zabezpieczającego naszą 

prywatności i wszelkie dane przechowywane na urządzeniach czy dokonywane 

transakcje on-line. 

Po drugie podczas wakacji warto przygotować dziecko na zgubienie lub kradzież 

telefonu. To może zdarzyć się każdemu i dlatego każde dziecko powinno 

wiedzieć jak się zachować w takiej sytuacji. Najlepiej przed wyjazdem pociechy 

warto zrobić tzw. kopię bezpieczeństwa czyli zanotować wszystkie ważne dane  

z telefonu tzn. numer infolinii operatora GSM, swój numer telefonu, zdjęcia, 

ważne pliki znajdujące się w telefonie, 15-cyfrowy numer IMEI (International 

Mobile Equipment Identifier), numer karty SIM. 

Po trzecie warto uczulić swoje pociechy, aby nigdy nie traciły swojego 

urządzenia mobilnego z oczu. Smartfony mają niewielkie rozmiary, w wyniku 

czego złodzieje mogą niezauważenie odejść z nimi w kilka sekund. Jeżeli tak się 

stanie, dobre mobilne rozwiązanie bezpieczeństwa pozwoli zdalnie zablokować 

dostęp do skradzionego urządzenia. Dzięki temu nikt nie uzyska do nich 



dostępu. Niektóre rozwiązania pozwalają także zdalnie odnaleźć urządzenie, 

jeżeli jest ono wyposażone w moduł GPS. 

Po czwarte kolejnym zagrożeniem są tzw. hotspoty, czyli darmowe sieci Wi-Fi w 

hotelach, klubach, czytelniach czy kawiarniach. Warto uczulić dzieci na to, żeby 

jeśli jest to możliwe, nie korzystały z darmowych sieci tylko z bezpiecznego 

połączenia. Jeżeli jest już taka konieczność korzystania np. za granicą  

z Internetu bo np. musimy podać wrażliwe dane, rozważmy zakup lokalnej 

preapaidowej karty SIM z mobilnym dostępem do Internetu. Zawsze to będzie 

bezpieczniejsze. 

Po piąte aplikacje zabezpieczające zapewniają wszechstronną ochronę 

urządzeń. Mimo to powinniśmy upewnić się, że wewnętrzne funkcje ochrony 

systemu są aktywne np.: zawsze aktywuj blokadę ekranu, aby dostęp  

do urządzenia był możliwy dopiero po wpisaniu kodu PIN. Pamiętajmy,  

aby hasła do poszczególnych usług były różne. Nigdy nie powinno używać  

się jednego hasła do blokady wszystkich urządzeń czy usług. Im bardziej 

skomplikowane hasło tym lepiej. 

Podsumowując życzę Państwu, aby te wakacje były czasem spędzonym  

na odkrywaniu nowych miejsc pełnych przygód i poznawaniu nowych ludzi. 

Niech to wszystko dostarczy Państwu wyłącznie dobrych emocji: radości  

i zachwytu. Niech w te wakacje jak najczęściej świeci słońce i niech na zawsze 

pozostaną w Państwa pamięci. 
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Małgorzata Metelica 


