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OSZUSTWA NA 
PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH



DEFINICJE
PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
serwis informacyjny w 
Internecie, powszechnie 
dostępny pod jednym adresem 
www, zawierający wiadomości, 
wzbogacony 
o dodatkowe funkcje np. 
komunikator.

SOCIAL MEDIA - inaczej serwis 
społecznościowy - serwis, który 
umożliwia szybką wymianę 
informacji pomiędzy 
użytkownikami o podobnych 
zainteresowaniach i poglądach,  
umożliwia  publikowanie np. 
muzyki, klipów video i zdjęć.

SERWIS RANDKOWY
internetowy serwis 
społecznościowy, który 
zakłada nawiązanie nowych 
znajomości pomiędzy 
użytkownikami w celu 
umówienia się na randkę.



Nasze konto nigdy 
nie jest prywatne! 
Pomimo ustawionego 
indywidualnego hasła 
i loginu, uzupełnienia swoich 
danych, tj. imienia, nazwiska, 
wieku, nie jesteśmy 
właścicielami konta, a wyłącznie 
jego użytkownikami! 

NASZE KONTO NA PORTALU SOCIAL MEDIA

Udostępnione przez nas na 
portalu zdjęcia bardzo często 
pojawiają się w innych 
miejscach w Internecie, m.in. 
w głównej wyszukiwarce. 
Podchodźmy z rozwagą 
do tego, jakie zdjęcia 
publikujemy. 

Nasze komentarze, posty, 
w szczególności te negatywne, 
są możliwe do odnalezienia. 
Najczęstszym zaskoczeniem 
jest zwrócenie nam uwagi 
przez nauczyciela, czy 
pracodawcę o wpisach przez 
nas publikowanych na 
portalach społecznościowych.
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RODZAJE PRZESTĘPSTW 
POPEŁNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM 
PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

• BLIK - wysyłanie do dalszych znajomych wiadomości 
za pośrednictwem komunikatora na portalu 
społecznościowym z prośbą o szybką pomoc w postaci 
przekazania kodu BLIK, z obietnicą szybkiego zwrotu 
pieniędzy. UWAGA! Są to najczęściej oszuści 
włamujący się na konta. 



• KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI - zakładanie konta na fałszywe 
dane lub udostępnianie zdjęć innej osoby w celach 
przestępczych tj. wyłudzenie pieniędzy.

RODZAJE PRZESTĘPSTW 
POPEŁNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM 
PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH



• WIELKA “WYPRZEDAŻ” - wybitnie niska cena za produkt lub 
usługę, oferta “kup jeden, drugi dostaniesz gratis” lub “dopłać 
kilka złotych do przesyłki, która już nadchodzi” – jeżeli brak jest 
jasnego, przejrzystego regulaminu oraz warunków obniżki 
ceny, oferta może być nieuczciwa.

RODZAJE PRZESTĘPSTW 
POPEŁNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM 
PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH



OSTROŻNOŚĆ NA KANAŁACH SOCIAL MEDIA 
I PORTALACH RANDKOWYCH
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Pamiętajmy, aby nie podawać 
szczegółowych informacji na 
swoich kanałach social media. 
Niewskazane jest podawanie 
miejsca zamieszkania, adresu 
szkoły czy miejsca pracy. 

Unikajmy udostępniania 
dużej ilości zdjęć, które 
mogą wskazać miejsce 
naszego pobytu! Jest to 
najczęściej wykorzystywana 
metoda przez przestępców! 

Nigdy nie wchodźmy 
w wysłane przez naszych 
dalszych znajomych linki 
- może być to próba dostępu 
hakerów do naszego konta! 



ZGŁOSZENIE NA POLICJĘ LUB ZAWIADOMIENIE DO 
PROKURATURY- organy ścigania ustalą adres IP komputera 
osoby, która podszywa się pod nas, używając 
naszych danych i zdjęć, jak również będą 
egzekwowały zwrot pieniędzy od oszusta 
matrymonialnego lub z portalu 
społecznościowego.

POMOC OFIAROM OSZUSTW NA 
PLATFORMACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

INFORMACJA DO BANKU 
- jeżeli doszło do oszustwa 
metodą BLIK, musimy 
niezwłocznie powiadomić 
o tym nasz bank!



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=dr7pz0dKzWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oAPeMS9Yd5g&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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