
ZABLOKUJ SWÓJ LOGIN 
Stwórz długie, unikalne hasło. Silne hasło to zdanie o długości, co najmniej 12 znaków.

W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, USUŃ 
Linki w wiadomościach e-mail, tweetach, tekstach, postach, wiadomościach z mediów społecznościowych i reklamach online to 
najprostszy sposób, w jaki cyberprzestępcy mogą uzyskać Twoje poufne informacje. Uważaj na to, jakie linki otwierasz lub gdy 
pobierasz cokolwiek od nieznajomego lub czego się nie spodziewasz.

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA  
Dbaj o to, aby wszystkie programy na urządzeniach podłączonych do Internetu, takich jak komputery osobiste, smartfony i 
tablety, były aktualne. W ten sposób, zmniejszysz ryzyko infekcji oprogramowaniem typu ransomware i malware. Skonfiguruj 
urządzenia tak, aby były automatycznie aktualizowane lub aby powiadamiały Cię o dostępności aktualizacji.

TWÓRZ KOPIE ZAPASOWE 
Chroń swoją muzykę, zdjęcia i inne cyfrowe dane osobowe, wykonując ich elektroniczną kopię i przechowując je w bezpieczny 
sposób. Jeśli masz kopię danych, a Twoje urządzenie padnie ofiarą oprogramowania typu ransomware lub innych zagrożeń 
cybernetycznych, będzie można przywrócić dane z kopii zapasowej.

DBAJ O SWOJĄ OBECNOŚĆ W SIECI 
Za każdym razem, gdy zakładasz nowe konto, pobierasz nową aplikację lub dostajesz nowe urządzenie, natychmiast 
konfiguruj ustawienia prywatności i bezpieczeństwa do poziomu udostępniania informacji, z jakim czujesz się komfortowo. 
Regularnie sprawdzaj te ustawienia (przynajmniej raz w roku), aby upewnić się, że są one nadal skonfigurowane zgodnie z 
Twoimi oczekiwaniami.

UDOSTĘPNIAJ Z GŁOWĄ 
Zastanów się przed zamieszczeniem postów o sobie i innych w Internecie. Zastanów się, co dany post ujawnia, kto może go 
zobaczyć i jak może on wpłynąć na Ciebie lub innych. Zastanów się nad stworzeniem aliasu, który będziesz używać w profilach 
online, aby ograniczyć ilość własnych danych osobowych, które będziesz udostępniać.

ZAPOZNAJ SIĘ Z HOTSPOTAMI WI-FI 
Publiczne sieci bezprzewodowe i hotspoty nie są bezpieczne, co oznacza, że każdy może potencjalnie zobaczyć, co robisz na 
swoim laptopie lub smartfonie, gdy z nich korzystasz. Ograniczaj to, co robisz w publicznej sieci Wi-Fi i unikaj logowania się do 
kluczowych kont, takich jak poczta elektroniczna i usługi finansowe.

CHRONIMY TWÓJ KOMPUTER OSOBISTY
Zalecenia Mauser Packaging Solutions Information Security 

Program Mauser Packaging Solutions Information Security zarządza wieloma z tych funkcji i pozwala dbać 
o aktywa Twojej firmy. Rób, co do ciebie należy i chroń swoje prywatne zasoby. #BeCyberSmart


