
WERSJA ANONIMIZACYJNA  

Sz. P.  
Ministerstwo Cyfryzacji 

Komenda Główna i Wojewódzkie Policji  
Samorządy Województw 

Samorządy w rejonie Częstochowskim 
 

Dzień dobry,                                                            POTWIERDZENIE ODBIORU  

na podstawie art. 54, art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 roku ( Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ); art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 3, art. 4, art. 8 - 

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, tj: Dz. U. 2017 

poz. 1123, 2018 poz. 870), art. 221 § 1 - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 

Kodeks Postępowania Administracyjnego przekładam do państwa spostrzeżenia 

celem bezpiecznego internetu przekładam pismo do : 

- Samorządów Województwa celem przekazania pisma gminom, powiatom jako 

podmioty tworzące szkolnictwo według własnego zakresu ustawowego; 

- Komendom Wojewódzkim celem przekazania pisma Komendom Miejskim, 

Powiatowym jako podległym; celem apeli i publikacji informacji na stronie 

internetowej w postaci : 

a) powszechnych zasad korzystania z sieci internetowej 

Zasady korzystania z sieci internet :  

1. Nie podawaj adresu zamieszkania  
2. Nie podawaj adresu nauki \ pracy  
3. Nie podawaj adresu pobytu  
4. Nie podawaj e-maila, telefonu, numeru telefonu, EMEI telefonu, IP komputera, 
paragonu, pinu, hasla, loginow, konta bankowego, tablicy rejestracyjnej, danych 
dokumentu tozsamosci, paszportu, legitymacji, kart bankowych 
5. Nie podawaj nieznajomym konta do : GG, FB,NK itd  
6. Nie podawaj w tym loginach danych osobowych : imienia, nazwiska, daty 
urodzenia, miejscowosci urodzenia, PESEL, NIP, REGION, KRS  
7. Nie podawaj swojego rysopisu, wizerunku, czesci ciala, znakow szczegolnych  
8. Nie rob " selfie " w miejscach gdzie jestes  
9. Nie korzystaj z internetu, nie rob zdjec w przypadku wlaczonej lokalizacji  
10. Po skorzystaniu z internetu \ strony : usun zalaczniki, historie, autoformularz, 
formularz kontaktowy, pliki cokies, ustawienia witryn  
11. Nie zapisuj danych i hasla w postaci " zapamietaj mnie "  
12. Nie odchodz od komputera w przypadku uruchomionej aplikacji, danych 
osobowych 
13. Korzystaj z wiekszej weryfikacji potwierdzenia tozsamosci  
14. Nie otwieraj od nieznajomych grafik, linkow, wiadomosci  
15. Zachowaj czujnosc, poniewaz nie masz pewnosci kto jest po drugiej stronie  
16. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego  
17. Korzystaj z programow, gier, grafik z oryginalnego zrodla lub zaufanego zrodla 
18. Nie spotykaj sie z nieznajomymi  
19. Sprawdz czy strona, na ktora sie logujesz ma zabezpieczenie SSL  
20. Sprawdz czy kazdy zalacznik, obrazek ma link, zrodlo, dane autora  
21. Czytaj regulaminy  
22. Nie podawaj loginu, hasla i nie wpisuj w obecnosci osob trzecich  



23. Stosuj trudne hasla nie zwiazane z zyciem prywatnym  
24. Ostroznie pobieraj pliki 
25. W przypadku zachowan niepokojacych powiadom inne osoby lub administratora 
lub Policje 
26. Zachowaj czujnosc i analizuj tresc, zdjecia, opis danego uzytkownika 
27.Moze wystapic uzależnienie od telefonu, internetu, selfie  
 

b) wytłumaczenie pojęć oraz spisu wszelkich przykładów, synonimów, antonimów 

jako katalogu bezpiecznego korzystania z internetu, relacji, współżycia 

międzyludzkiego : 

- zachowania obyczajowego (moralności), relacji i więzi prawidłowych, współżycia 

społecznego, porządku publicznego 

- margines społeczny, stoczenia społecznego, patologia (dewiacja społeczna), 

zagrożenia społeczne, cyberprzestępstwo, rodzaje i spis przemocy, wykolejenia 

społecznego „osoba niedostosowania społecznego   

- demoralizacja  

Oparcie podstawowe : 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieprzystosowanie_spo%C5%82eczne 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Osoba_niedostosowana_spo%C5%82ecznie 

· https://sjp.pwn.pl/sjp/demoralizacja;2554658.html 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Internacjonalizacja_zagro%C5%BCe%C5%84_spo

%C5%82ecznych 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja (wykluczenie społeczne) 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87_komputer

owa „cyberprzestępczość”  

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Patologia 

· https://pl.wikipedia.org/wiki/Norma_spo%C5%82eczna  

 

Cel sporządzenia pisma : 

- celem zwiększenia bezpieczeństwa internetowego nie tylko dzieci, młodzieży ale i 

także osób starszych poprzez apele przy współpracy samorządów, szkół wraz z 

Policją celem walki z nieobyczajem internetowym, patologią współżycia.  

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 RODO, art. 23 kc, art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach : nie 

wyrażam zgody na publikację danych osobowych, odpowiedź listem tradycyjnym 

oraz wnoszę po okresie rozpatrzenia pisma o anonimizację danych osobowych 

celem wykorzystania pisma w przyszłości. 

 


