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KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI



DEFINICJE
TOŻSAMOŚĆ OSOBISTA – zespół cech, które pozwalają na jednoznaczną 
identyfikację osoby.

DOWÓD TOŻSAMOŚCI - dokument stwierdzający tożsamość danej osoby 
z jej wizerunkiem oraz danymi osobowymi.

KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI - bezprawne wejście w posiadanie danych osobowych 
innej osoby i wykorzystywanie ich wbrew jej woli, podszywanie 
się pod inną osobę.



ZJAWISKO KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI
informacje teoretyczne
1. Kradzież tożsamości jest przestępstwem określonym w Kodeksie karnym.

2. Celem podszywania się pod inną osobę jest zazwyczaj wyrządzenie jej szkody
majątkowej lub osobistej.

3. Każdego roku odnotowuje się kilkanaście tysięcy przestępstw związanych
z podrabianiem i posługiwaniem się cudzym dokumentem tożsamości.

4. W 2019 roku Biuro Informacji Kredytowej odnotowało ok. 5100 prób wyłudzenia
kredytu przy użyciu skradzionego dowodu osobistego.

5. Łączna kwota wyłudzonych kredytów wynosiła wówczas 280 mln zł!!!

2019:
5100
prób 
wyłudzenia 
kredytu



RODZAJE KRADZIEŻY TOŻSAMOŚCI

NA WNUCZKA
telefoniczne
wyłudzenie
pieniędzy,

PHISHING
atak internetowy, SMS, 
za pośrednictwem 
którego dochodzi do 
kradzieży danych 
osobowych

SKIMMING
nielegalne skopiowanie 
paska magnetycznego 
na karcie płatniczej

ANONIMOWA TOŻSAMOŚĆ 
podszywanie się na forach 
internetowych lub portalach 
społecznościowych pod inną 
osobę



GDZIE SZUKAĆ POMOCY

1. Zgłoś sprawę na policję!

2. W przypadku poważnych przestępstw złóż 
zawiadomienie do prokuratury!

3. Złóż zawiadomienie w Urzędzie Ochrony Danych 
Osobowych (UODO).

4. Szukaj pomocy u rzeczników konsumentów i w innych 
instytucjach wspierających konsumentów



Możesz również napisać maila na adres:

Wiecej na temat swoich praw dowiesz się na stronach:

cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl

https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
mailto:cyberbezpieczni@bankowebezprawie.pl?subject=zapytanie
https://cyberbezpieczni.bankowebezprawie.pl/
http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


https://www.youtube.com/watch?v=5RfgYeGo-kc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3AEtvkWbOz8&feature=youtu.be


Projekt 
„Edukacja finansowa w cyberprzestrzeni”

realizowany jest przez 
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, 

finansowany ze środków 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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