
Jak chronić wizerunek 
w sieci?

prezentuje klasa 7a



KORZYSTANIE Z INTERNETU 
PRZEZ UCZNIÓW

● Uczniowie –„cyfrowi tubylcy”91% nastolatków codziennie korzysta z Internetu, średnio 
poświęcając na surfowanie 2,5godziny na dobę.

Jak spędzają ten czas?

● 98% nastolatków zadeklarowało, że korzystają z sieci do poszukiwania informacji i 
zdobywania wiedzy

● 72% młodzieży potwierdza, że nauka bez dostępu do sieci byłaby o wiele trudniejsza
● 65% przyznaje, że byłaby też o wiele nudniejsza
● 60% nastolatków deklaruje, że sieć jest dla nich głównym źródłem informacji 

potrzebnych do szkoły

Źródło danych: Raport „Nowe media 
 l ki j k l ”



GDZIE UCZNIOWIE
mają dostęp do internetu?

● Badania pokazują, iż w 177 domach, tj. u zdecydowanej większości uczniów (96%) jest  
komputer z dostępem do Internetu. 

●Tylko 4% respondentów odpowiedziało, iż dziecko nie ma komputera i Internetu.



JAK DZIECI I MŁODZIEŻ 
CHRONIĄ SWOJĄ PRYWATNOŚĆ ?

● Ze wstępnej analizy wyników ankiety wynika, że dzieci i młodzież posiadają nietrywialną 
wiedzę na temat ochrony danych osobowych i bezpiecznych zachowań w Sieci.

● Zachowanie prywatności w komunikacji internetowej jest dla nich ważne, jednak 
większość z nich świadomie rezygnuje z dużej jej części, niezależnie od tego, z jakich 
internetowych usług czy aplikacji korzystają.

● Zapominają o dbałości o swoje dane osobowe, nierozważnie i chętnie udostępniają na 
potrzeby różnych usług swoje dane: imiona, nazwiska, adresy mailowe, wiek lub datę 
urodzenia, zachowania i zainteresowania, oraz swoje zdjęcia i filmy.

Źródło:  
Peterson2010; Losingface



SŁOWNICZEK pojęć

● DOBRA OSOBISTE- Przysługujące każdemu człowiekowi dobra o charakterze 
niemajątkowym, chronione prawem cywilnym. Należą do nich m.in. zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 
korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i 
racjonalizatorska, prawo do prywatności, poczucie przynależności do płci.

● MEM INTERNETOWY- Popularna internetowa forma komentowania rzeczywistości, 
zazwyczaj przybierająca formę graficzną (rysunek, zdjęcie) z nałożonym krótkim 
tekstem. Memy charakteryzują się dużym potencjałem wizualnym – powielane i 
komentowane przez użytkowników sieci mogą dotrzeć do szerokich rzesz odbiorców.

● WIZERUNEK - Utrwalona podobizna człowieka przedstawiająca cechy wyglądu, które 
pozwalają na jego identyfikację. Na wizerunek składają się zarówno cechy naturalne, 
m.in. rysy twarzy, postaci czy budowa ciała, jak i dodane, np. fryzura, makijaż, ubranie, 
okulary (o ile są charakterystyczne dla danej osoby). Wizerunek podlega ochronie 
prawnej.



OCHRONA WIZERUNKU

● Wizerunek każdej osoby (czyli jej podobizna utrwalona na przykład na zdjęciu bądź 
filmie) podlega ochronie. Oznacza to, że nie może on być rozpowszechniany bez zgody 
danej osoby. Są jednak WYJĄTKI!

Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody jest możliwe na przykład w przypadku: 

● (1) osób powszechnie znanych, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez 
nie funkcji publicznych, 

● (2) osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza, 

● (3) osób, które otrzymały zapłatę za pozowanie, chyba że wyraźnie zastrzegły inaczej, 
● (4) osób ściganych listem gończym



ROZPOWSZECHNIANIE WZIERUNKU- umożliwienie zapoznania się z wizerunkiem bliżej 
nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób, np. publikacja w prasie, na blogu, w 
otwartej grupie na portalu społecznościowym, wywieszenie na ogólnodostępnej tablicy

ODSZKODOWANIE- Rekompensata za wyrządzoną szkodę majątkową. Może dotyczyć 
szkody na mieniu (zniszczony przedmiot, utracony przewidywany zysk związany z jego 
wykorzystaniem) lub szkody na osobie (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia). 
Odszkodowanie otrzymuje poszkodowany od tego, kto szkodę wyrządził lub ponosi za 
nią odpowiedzialność (np. rodzic ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez 
dziecko). Rekompensata może przybrać formę pieniężną lub polegać na przywróceniu 
stanu istniejącego przed wyrządzeniem szkody.

ZADOŚCZYNIENIE- Pieniężna rekompensata za niemajątkową krzywdę odczuwaną jako 
cierpienie fizyczne lub psychiczne. Zadośćuczynienie otrzymuje osoba poszkodowana 
od tego, kto wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność (np. rodzic ponosi 
odpowiedzialność za krzywdę wyrządzoną przez dziecko).



Wiedza w pigułce

● Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do ochrony wizerunku, który jest jednym z 
dóbr osobistych. W związku z tym każdy ma prawo oczekiwać, że nikt nie będzie 
naruszał jego wizerunku. Jednak w praktyce do takich naruszeń dochodzi bardzo często\

● Dobra osobiste podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa cywilnego – osoba, 
która uważa, że ktoś je narusza, może dochodzić swoich praw w sądzie: żądać 
zaprzestania takich działań, odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

● W poważniejszych przypadkach, np. jeśli ktoś rozpowszechnia bez zgody czyjeś nagie 
zdjęcia, może dojść również do złamania prawa karnego.



Naruszenia prawa do wizerunku

● Robiąc z czyjegoś zdjęcia ośmieszający mem albo publikując w sieci obraźliwy 
komentarz, można naruszyć czyjeś dobre imię i cześć, a także wyrządzić komuś krzywdę. 
Ośmieszenie i poniżenie może prowadzić np. do uszczerbku na zdrowiu. 

● Do takich tragicznych w skutkach zdarzeń dochodzi coraz częściej także w Polsce. 

● Do pewnego stopnia można im przeciwdziałać: przede wszystkim publikując w sieci 
dopiero po zastanowieniu się, czy dane treści (komentarze, zdjęcia) nie spowodują, że 
ktoś poczuje się dotknięty czy poniżony. 

● Nie wolno zapominać, że wrzucając do sieci zdjęcie, traci się nad nim kontrolę. Trzeba 
również reagować, jeśli komuś dzieje się krzywda, np. już wtedy, gdy ktoś nagrywa 
upokarzającą dla kogoś sytuację.



Co robić, gdy ktoś narusza nasze prawa?

Osoba, która trafia w sieci na materiał, który jest widocznym naruszeniem dóbr osobistych jej lub 
innej osoby, przede wszystkim powinna zawiadomić administratora strony, na której znalazła daną 
treść. Wiele stron, zwłaszcza popularne portale społecznościowe, ułatwia zgłaszanie naruszeń, np. 
umieszczając służący specjalnie do tego celu przycisk albo formularz. Administrator strony powinien 
zareagować na zgłoszenie naruszenia. Ile ma na to czasu i jak może postąpić, określa zwykle 
regulamin danego serwisu. Zgodnie z prawem powinien działać „niezwłocznie”.



Co robić, gdy ktoś narusza nasze prawa?
cześć druga

● Warto pamiętać o utrwaleniu 
naruszenia (np. zrobieniu zrzutu 
ekranu), po to by móc w przyszłości 
wykorzystać je jako dowód. Osoba, 
która uważa, że jej prawo do 
wizerunku zostało naruszone, może 
domagać się usunięcia treści, a także 
dochodzić odszkodowania i 
zadośćuczynienia w sądzie. Niestety, 
droga prawna nie jest szybka i prosta 
– przede wszystkim ze względu na 
trudność ustalenia, kto ponosi 
odpowiedzialność za opublikowanie 
spornej treści – ani tania – także pod 
względem emocjonalnym

● Nie oznacza to, że nie warto 
dochodzić swoich praw. Dobrze 
jednak zdawać sobie sprawę z 
trudności oraz z tego, że wyrok 
będzie odnosił się tylko do tego 
konkretnego przypadku publikacji 
treści, którego dotyczył pozew, i nie 
wpłynie na pojawianie się wpisu w 
kolejnych serwisach. Dlatego w 
sytuacjach trudnych czy 
upokarzających dla osoby, której 
prawa zostały naruszone, kluczowe 
jest wsparcie bliskich, zaufanych osób, 
które pomogą jej poradzić sobie z 
zaistniałą sytuacją.



Zabezpieczenia kont.

Według raportu firmy SplashData 
najpopularniejszym hasłem 2014 roku 
było... „123456”, na drugim miejscu 
znalazło się „password”, a na trzecim 
„12345”. Okazuje się, że użytkownikom 
sieci zależy bardziej na wygodzie niż na 
bezpieczeństwie.

A cyfrowych włamań jest obecnie coraz 
więcej. Poza tym, hakerzy mogą dostać 
się nie tylko do twojego komputera lub 
internetowych kont, ale na przykład do... 
twojego samochodu. Specjaliści od 
bezpieczeństwa włamali się zdalnie do 
elektronicznych systemów w 
nowoczesnych samochodach. Mogli 
sprawdzić jego położenie na GPS-ie, 
odpalić silnik, otworzyć drzwi, a nawet 
hamować.

Nie używaj wszędzie 
tego samego hasła i 
staraj się unikać 
podobnych kombinacji 
w hasłach –
różnorodność to klucz 
do dobrego... klucza. 
Stroń również od 
pojedynczych słów. 
Wykorzystuj cyfry, 
wielkie i małe litery. 



Pomysl zanim cos zrobisz

Dostałeś maila od znajomego, w którym 
prosi cię o przelanie pieniędzy na 
nieznany numer konta? Zadzwoń do 
niego i zapytaj o co chodzi. Odezwał się 
do ciebie nigeryjski książę? Tak, do mnie 
też, ale lepiej mu nie odpisuj. 
Zadziwiająco często podajemy nasze 
hasła osobom, które tylko się za kogoś 
podają.



Wylogowywuj sie z stron internetowych

Gdy skończysz robić przelew internetowy, 
wyloguj się ze strony banku. Jeśli tego nie 
zrobisz, to trochę tak, jakbyś zostawiał 
otwartą furtkę hakerom. Nie zostawiaj też 
komputera „na chwilę” samego w 
miejscach publicznych, szczególnie, gdy 
przeglądarka zapamiętała hasła np. do 
Facebooka. Podszywając się pod kogoś 
można wyciągnąć od jego znajomych 
naprawdę dużo danych. A nawet 
pieniędzy.



Jak się chronić? 

-Używaj oprogramowania antywirusowego.

-Regularnie aktualizuj system operacyjny.

-Nie podawaj swoich danych w internecie oraz przez różne komunikatory.

-Tworz złożone hasła.

-Na portalach i forach używaj swojego nicku jeśli jest to możliwe.

-Nie pobieraj załączników od nieznanych nadawców.



Nie spotykaj się z ludźmi spotkanymi w internecie!

Należy sie do tej wskazówki zastosowac 
poniewaz nie wiadomo jakie ma zmiary ta 
osoba poznana przez internet.

Nigdy nie wiesz co moze sie wydarzyc

Ta osoba może być pedofilem lub 
złodziejem

Nie spotykaj się z nikim przez internet!!!



REAGUJ, gdy komuś dzieje się krzywda!

● Nie tylko wrzucanie do sieci treści naruszających czyjś wizerunek jest niewłaściwe.

● Klikając, lajkując, udostępniając, a nawet przesyłając innym z komentarzem „Patrzcie, 
jakie to okropne!”, zwiększasz popularność i zasięg oddziaływania internetowego mema 
i każdego innego materiału. 

● Reakcja otoczenia może albo zatrzymać falę negatywnych konsekwencji, albo ją nasilić. 
Dlatego tak ważna jest reakcja świadka naruszeń:



REAGUJ, gdy komuś dzieje się krzywda!

● Jeśli widzisz, że ktoś nagrywa filmik, który może potem posłużyć do ośmieszenia kogoś, 
zwróć mu uwagę, że robi coś niewłaściwego.

● Jeśli trafiasz w sieci na falę obraźliwych komentarzy, poinformuj o tym administratora 
danej strony. Nie lajkuj, nie komentuj, nie przesyłaj, nawet ku przestrodze.

● Jeśli znajdziesz w sieci zdjęcie lub nagranie intymnej sytuacji, poinformuj o tym 
administratora strony. W przypadku bardzo niepokojących materiałów warto też 
zawiadomić policję i – w przypadku natknięcia się na np. obrazy seksualnego 
wykorzystywania dzieci czy treści rasistowskie – Dyżurnet.

● Jeśli znajdziesz w sieci materiał krzywdzący kogoś, kogo znasz, powiedz mu o tym i nie 
zostawiaj go z tym samego/samej. Zadbaj, żeby ta osoba została otoczona wsparciem 
bliskich. Szczególnie ważne jest, by dzieci i młodzież mogły w takiej sytuacji zwrócić się 
do zaufanego dorosłego.

ZRÓDŁO: https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/wizerunek-jak-chronic-swoje-

https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/wizerunek-jak-chronic-swoje-prawa
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