
SZKODLIWE OPROGRAMOWANIE
W URZĄDZENIACH MOBILNYCH

JAK SIĘ OCHRONIĆ — WSKAZÓWKI I ZALECENIA

 Nigdy nie zapisuj nazw użytkownika i haseł w przeglądarce i 
aplikacjach urządzenia mobilnego — w przypadku zgubienia lub 
kradzieży telefonu lub tabletu inne osoby będą mogły zalogować się na 
Twoje konto. Po zakończeniu transakcji wyloguj się z witryny — 
zamknięcie przeglądarki to za mało.

 Nie korzystaj z usług banków i sklepów internetowych za pośred-
nictwem publicznego punktu połączenia z siecią bezprzewodową — 
wszystkie internetowe operacje bankowe i transakcje przeprowadzaj w 
znanych i zaufanych sieciach.

 Sprawdzaj dokładnie adres URL witryny — zanim zalogujesz się lub 
prześlesz wrażliwe informacje sprawdź, czy adres sieciowy jest prawidłowy. 
Zastanów się nad pobraniem oficjalnej aplikacji banku, tak aby zawsze mieć 
dostęp do prawdziwej witryny.

Wyloguj się z witryny po 
dokonaniu płatności

 Uważaj na linki znajdujące się w podejrzanych wiadomościach e-mail lub 
SMS-ach (SMS lub MMS) — usuwaj takie wiadomości natychmiast po odebraniu.

 Sprawdzaj dokładnie skrócone adresy URL i kody QR — mogą one prowadzić 
do szkodliwych stron internetowych lub od razu zainstalować szkodliwe 
oprogramowanie w twoim urządzeniu. Przed kliknięciem sprawdź informacje o 
witrynie, aby upewnić się, że podany adres sieciowy jest prawdziwy. Przed 
przeskanowaniem kodu QR wybierz czytnik kodów QR, który sprawdza informacje 
o załączonym adresie sieciowym i używa mobilnego oprogramowania ochronnego 
ostrzegającego o podejrzanych linkach.

Nie klikaj linków ani załączników znajdujących się
w podejrzanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach

 Kupuj tylko w wiarygodnych sklepach — Przed pobraniem aplikacji dowiedz 
się więcej zarówno na jej temat, jak i jej producenta. Uważaj na linki znajdujące 
się w otrzymanych wiadomościach e-mail lub SMS-ach, ponieważ mogą służyć 
do wprowadzenia odbiorcy w błąd i zainstalowania aplikacji pochodzących od 
innego producenta lub z nieznanego źródła.

 Sprawdź opinie i oceny innych użytkowników, jeśli są dostępne.

 Przeczytaj zasady dostępności dotyczące aplikacji — do jakiego typu danych 
aplikacja ma dostęp oraz czy będzie udostępniać informacje stronom trzecim. 
Jeśli warunki budzą podejrzenia lub są nie do zaakceptowania, nie pobieraj 
danej aplikacji.

Używaj aplikacji pochodzących 
tylko z wiarygodnych źródeł

Aktualizuj system 
operacyjny i aplikacje

 Pobieraj aktualizacje oprogramowania do systemu operacyjnego 
urządzenia mobilnego natychmiast po ich udostępnieniu — 
posiadanie najnowszych aktualizacji nie tylko zwiększa bezpieczeństwo 
urządzenia, ale również jego wydajność.



#MobileMalware 

 Nigdy nie udzielaj danych osobowych w odpowiedzi na wiadomości 
SMS lub e-mail, które rzekomo zostały wysłane przez bank lub inną 
prawomocną organizację. Zamiast tego skontaktuj się bezpośrednio z 
daną organizacją, aby potwierdzić prośbę.

 Regularnie sprawdzaj, czy w rachunkach za urządzenie mobilne nie 
pojawiły się żadne podejrzane opłaty — jeśli znajdziesz nieznane 
wydatki, natychmiast skontaktuj się z dostawcą usług.

Unikaj ujawniania 
danych osobowych

Twórz kopie 
zapasowe

 Wiele smartfonów i tabletów zapewnia możliwość tworzenia kopii zapasowych 
w sieci bezprzewodowej — sprawdź dostępne opcje w swoim urządzeniu. 
Tworzenie kopii zapasowej smartfona lub tabletu pozwala na łatwe odzyskanie 
posiadanych plików w przypadku zgubienia, kradzieży lub awarii urządzenia.

 Wyłączaj nieużywaną funkcję sieci bezprzewodowej — cyberprzestępcy 
mogą zdobyć Twoje dane, jeśli połączenie nie jest bezpieczne. W razie 
możliwości używaj połączenia danych 3G lub 4G zamiast połączeń hotspot 
(WiFi). Możesz również skorzystać z usługi wirtualnej sieci prywatnej (VPN), 
która szyfruje przesyłane dane.

 Nie pozwalaj, aby aplikacja korzystała z usługi lokalizacji, jeśli nie jest to 
potrzebne — informacje tego rodzaju mogą zostać udostępnione, wykradzione 
i użyte do stworzenia personalizowanych reklam.

 Wyłączaj nieużywaną funkcję Bluetooth — sprawdzaj, czy została całkowicie 
wyłączona, a nie tylko wygaszona. Często wprowadzane są domyślne ustawienia, 
które pozwalają innym połączyć się z Twoim urządzeniem bez informowania o tym. 
Nieprzyjaźnie nastawieni użytkownicy mogliby prawdopodobnie skopiować pliki, 
uzyskać dostęp do podłączonych urządzeń lub nawet zdobyć zdalną kontrolę nad 
telefonem w celu wykonywania kosztownych połączeń i wysyłania wiadomości SMS.

Wyłączaj nieużywaną funkcję sieci bezprzewodowej, 
usługi lokalne i połączenie Bluetooth

 Usuwanie zabezpieczeń (jailbreaking) to proces  blokowania 
ograniczeń nałożonych przez producenta systemu operacyjnego w 
celach bezpieczeństwa. Efektem tego jest uzyskanie pełnego dostępu 
do systemu operacyjnego i funkcji urządzenia. — Jailbreaking 
urządzenia może prowadzić do znaczącego pogorszenia jego 
bezpieczeństwa z powodu pojawienia się luk systemowych, które nie 
były wcześniej widoczne.

Nie łam zabezpieczeń 
w swoim urządzeniu

 Wszystkie systemy operacyjne są zagrożone zainfekowaniem przez 
szkodliwe oprogramowanie. W razie możliwości używaj aplikacji 
bezpieczeństwa do urządzeń mobilnych, która służy do wykrywania i 
usuwania szkodliwego i szpiegującego oprogramowania, jak również 
zabezpiecza prywatność w sieci i zapobiega kradzieżom danych.

Zainstaluj aplikację bezpieczeństwa 
do urządzeń mobilnych


