
 Newsletter Sądeckiego UTW                Nr 2, lipiec 2022 r. 

 

 

21 września 2022 r. odbędzie się webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo z perspektywy 

klienta usług finansowych – aspekty praktyczne”, organizowane przez Urząd Komisji 

Nadzoru Finansowego (UKNF)  

w ramach projektów: Centrum 

Edukacji dla Uczestników Rynku – 

CEDUR i Centrum Edukacji dla 

Bezpieczeństwa Rynku Finanso-

wego – CEBRF, we współpracy  

z Komendą Główną Policji.  
 

Celem webinarium jest poszerze-

nie świadomości seniorów w za-

kresie cyberbezpieczeństwa  

w kontekście zagrożeń występu-

jących w Internecie, zwłaszcza 

oszustw na urządzeniach mobilnych.   
 

Zgłoszenia do udziału będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elek-

tronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem 

www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną prze-

słane najpóźniej 19 września 2022 roku. Udział w webinarium jest bezpłatny.   
 

Więcej informacji oraz program wydarzenia do pobrania TUTAJ. 

ABC Seniora - Aktywny Bezpieczny Cyfrowy 

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

WARTO WIEDZIEĆ! 

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi kampanię  

UWAGA! CYBEROSZUST. Ma ona za zadanie wskazywać 

jakie mechanizmy wykorzystują oszuści w procederze  

wyłudzania pieniędzy m.in. przy transakcjach pośrednictwa wymiany 

kryptowalut czy przy fałszywych działaniach podejmowanych rzekomo 

przez KNF lub UKNF.  Więcej informacji TUTAJ. 

http://www.knf.gov.pl
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=78973&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_informacyjne/uwaga_cyberoszust
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SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE W URZĄDZENIACH  

MOBILNYCH. JAK SIĘ OCHRONIĆ — WSKAZÓWKI I ZALECENIA  
 

▪ Używaj aplikacji pochodzących tylko z wiarygodnych źródeł. 

▪ Nie klikaj linków ani załączników znajdujących się w podejrzanych wiadomościach  

e-mail lub SMS-ach. 

▪ Wyloguj się z witryny po dokonaniu 

płatności. 

▪ Aktualizuj system operacyjny i aplikacje. 

▪ Wyłączaj nieużywaną funkcję sieci bez-

przewodowej, usługi lokalne i połącze-

nie Bluetooth. 

▪ Unikaj ujawniania danych osobowych. 

▪ Twórz kopie zapasowe. 

▪ Zainstaluj aplikację bezpieczeństwa do urządzeń mobilnych. 
 

Cały poradnik możesz pobrać TUTAJ. 

ATAKI PHISHINGOWE! 
 

Atakom phishingowym poświęcony został najnowszy numer Biuletynu  

Bezpieczeń-

stwa Komputerowego 

OUCH! Dowiesz się z niego 

czym jest phishing, z jakimi 

zagrożeniami się wiąże,  

a także poznasz metody 

działania oszustów i sposo-

by na wykrycie ataków. 
 

Czytaj  TUTAJ. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/Polish.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blt1342ae6456b825c1/62b24560ce3d8856b19fcc1f/ouch!_july_2022_polish_phishing_attacks_are_getting_trickier.pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/blt36c2e63521272fdc/blt1342ae6456b825c1/62b24560ce3d8856b19fcc1f/ouch!_july_2022_polish_phishing_attacks_are_getting_trickier.pdf
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APLIKACJA MSZ - POLAK ZA GRANICĄ 
 

„Polak za granicą” to prosta w obsłudze aplikacja, będąca źródłem najważniejszych  

informacji potrzebnych przy każdej podróży zagranicznej. Dzięki niej możesz sprawdzić  

aktualną sytuację w danym kraju związaną z bezpieczeństwem, dowiedzieć się o obowią-

zujących ograniczeniach w zw. z pandemią COVID-19, zapoznać się z podstawowymi  

informacjami dotyczącymi obyczajów, kultury czy sposobów przemieszczania się.  
 

Z pomocą aplikacji z łatwością znajdziesz dane najbliższej placówki dyplomatycznej bądź 

konsularnej, a w razie potrzeby kontakt do właściwego konsula.  
 

Aplikacja dostępna jest w wersjach dla systemów Android i iOS.  

Więcej informacji TUTAJ. 

 

 

 

 

Filmy o aplikacji można obej-

rzeć na platformie YouTube - 

link. 

CO TO JEST UWIERZYTELNIENIE DWUSKŁADNIKOWE 
 

Uwierzytelnienie 

dwuskładnikowe, 

nazywane w skrócie 2FA [z ang. 

Two Factor Authenticaton],   

zapewnia „podwójne sprawdza-

nie”, że naprawdę jesteś osobą, 

za którą się podajesz, gdy korzy-

stasz z usług online.  

Po więcej informacji kliknij  

TUTAJ. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polakzagranica
https://www.youtube.com/watch?v=Obx3oYh0SeA
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/konfigurowanie-uwierzytelniania-dwuskladnikowego-2fa
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KRAJOBRAZ BEZPIECZEŃSTWA 

POLSKIEGO INTERNETU  

W 2021 ROKU  
 

Zachęcamy do lektury najnowsze-

go raportu ukazującego rodzaje  

i skalę zagrożeń związanych z incy-

dentami cyberbezpieczeństwa  

w Polsce. Specjaliści CERT Polska 

na bieżąco monitorują to, co dzieje 

się w polskim internecie. Efektem 

ich analiz jest coroczny raport.  
 

Publikacja do pobrania TUTAJ. 

WYDAWCA: 
Stowarzyszenie Sądecki  

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
33-300 Nowy Sącz 
ul. Jagiellońska 18 
tel. 18 443 57 08 

www.sutw.pl 
sekretariat@sutw.pl 

 

Kolejny numer newslettera ABC… 
ukaże się w sierpniu 2022 r. 

 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU 

@SadeckiUTW 

 
Projekt dofinansowany ze środków Rządowego  

Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych  

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.  

NUMER, KTÓRY WARTO  

ZAPISAĆ W TELEFONIE 

+48 799 448 084  

Na ten numer możesz zgłosić 
do CERT Polska incydent,  
poprzez przekazanie otrzy-
manej wiadomości SMS  
zawierającej podejrzany link.  

Czytaj więcej na ten temat - kliknij TUTAJ. 

https://cert.pl/posts/2022/05/krajobraz-bezpieczenstwa-polskiego-internetu-w-2021-roku/
https://cert.pl/posts/2022/05/krajobraz-bezpieczenstwa-polskiego-internetu-w-2021-roku/
http://www.sutw.pl/
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://www.facebook.com/SadeckiUTW
https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/4183,Teraz-jeszcze-latwiej-zglosic-incydent-bezpieczenstwa-przez-SMS.html

