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Życie rodzinne - codzienność cz. 1

Mama dzwoniła do taty żeby zeskanował swój dowód 
osobisty i wysłał jej w formie PDF na e-maila.



Życie rodzinne-
codzienność cz. 2

Tata zapomniał zapłacić rachunku 
za prąd. Miał już wyłączonego 
laptopa więc poprosił mnie żebym 
go puścił na chwilę do swojego 
komputera. 

Zrobiłem to niechętnie bo akurat 
wbijałem rangę w Fortnite.



Życie 
rodzinne-
codzienność 
cz. 3

• Mama zawsze płaci telefonem za zakupy w 
markecie. Nie ma wolnej ręki żeby szukać 
portfela w swojej „przepastnej” torbie.



Życie rodzinne-
codzienność cz. 4

• Moja siostra Mela jest zakupoholiczką - choć się 
do tego nie przyznaje. Dzień zaczyna od 
przejrzenia nowych ofert w telefonie. 

• Kupuje, leci do paczkomatu, przymierza, zwraca, 
wymienia, leci do paczkomatu… i w sumie na 
tym polega jej życie.



Życie rodzinne- codzienność cz. 5

• Czasami babcia da mi „parę groszy”. Kasę 
wpłacam na konto założone przez rodziców.

• Wszystkie oszczędności szybko zamieniają 
się w ulepszenia w grach komputerowych.



Nagła zmiana w życiu 
rodzinnym- odbiegamy od 
szarości dnia codziennego cz. 1

• Dziś  odebrałem dziwny telefon, chyba z 
banku. Mówili, że na koncie rodziców 
powstał debet oraz zaciągnięto kredyt na 
łączną kwotę 80.000zł 

• Zdenerwowałem się, ale  telefon do 
mamy mnie uspokoił. Nigdy nie brali 
żadnego kredytu. 

• To była pomyłka.



Nagła zmiana w 
życiu rodzinnym-
odbiegamy od 
szarości dnia 
codziennego cz. 2

• Po przyjściu taty z pracy, okazało się że do 
niego też dzwonili z banku. Nie tylko do 
niego, do jego pracy też, Komornik zajął jego 
wypłatę.

• Mama jest w szoku i każe mu to wyjaśnić.



Nagła zmiana w życiu 
rodzinnym- odbiegamy od 
szarości dnia codziennego cz. 3

• Po dwóch dniach 
urlopu, kłótni i bieganiu 
po urzędach okazało 
się, że ktoś wziął kredyt 
przez Internet na tatę. 

• Nie wiadomo jak to się 
stało !!! 

• Policja bada sprawę.



Nagła zmiana w życiu 
rodzinnym- odbiegamy od 
szarości dnia codziennego cz. 4

• Oszustem okazał się haker z kontem na 
Kajmanach- to takie wysepki w Ameryce 
Środkowej, na morzy Karaibskim -
dokładnie. Policja nie ustaliła sprawcy. 

• Zwrotu kasy raczej nie będzie. 



Nagła zmiana w 
życiu rodzinnym-
odbiegamy od 
szarości dnia 
codziennego cz. 5

• Zebranie rodzinne.

• O wakacjach nie ma mowy, tata sprzedał 
samochód i kupił tańszy, mama wzięła 
pożyczkę w pracy. Do spłaty pozostała 
połowa sumy, którą bank rozłożył rodzicom 
na „dogodne raty”. 

• Tylko skąd oni znali tatę??



Nagła zmiana w 
życiu rodzinnym-
czas na nowe 
przyzwyczajenia cz.1

Dziś w domu wizyta informatyka. Najpierw 
zablokował hasłem WF domowe. Potem filtr i 
program antywirusowy na wszystkich urządzeniach, 
telefonach też. 

Oczywiście wszystko przestało działać jak należy, gry 
się poblokowały blokadą rodzicielską. 

I po co to komu było?



Taka sytuacja…

• Okazało się, że na moim komputerze nie było programu 
antywirusowego. 

• Instalując „bota” do gry, zainstalowałem również „trojana” który 
umożliwił hakerowi dostęp do mojego komputera. Haker przejął 
wszystkie dane z mojego komputera. 

• Gdy tata zalogował się do banku z mojego komputera udostępnił 
hakerowi loginy, hasła i kody do banku. 

• Haker w przeciągu 3 minut od uzyskania tych danych, zaciągnął kredyty 
na maksymalne kwoty, a pieniądze trafiły do niego. 



Nagła zmiana w życiu rodzinnym- czas na 
nowe przyzwyczajenia cz.2

• W niedzielę każdy dostał zadanie od taty. Przeglądamy wszystkie pliki 
ze zdjęciami i domowymi dokumentami. Te w których są nasze dane 
tata szyfruje hasłem. 

• Zejdzie nam się do wieczora. 



Nagła zmiana w 
życiu rodzinnym-
czas na nowe 
przyzwyczajenia cz.3

• Przy tym przeglądaniu zdjęć mama się 
wzruszyła. Wszystkie nasze zdjęcia z 
młodości- wczesnej młodości - chciała 
wrzucać na Facebooka.

• Na szczęście tata jej zakazał. Co za ulga!



Nagła zmiana w życiu rodzinnym –
czas na nowe przyzwyczajenia cz.4

Dziś dzwonił ankieter  w sprawie zakupów on-line. 

Tata się zdenerwował. Był mało przyjemny. 

Powiedział, że przez takich jak on,  teraz musimy spłacać kredyt.  



Nagła zmiana w 
życiu rodzinnym-
czas na nowe 
przyzwyczajenia cz.5 • Mela nie ma co liczyć na zakupy w sieci. 

Tata poblokował transakcje NFC i 
zastrzegł karty kredytowe na płatności 
w Internecie. 

• Jak się okazuje mnie też to dotyczy, 
niestety.



Nauka na przyszłość.

Teraz już wiem, że trzeba dbać o 
bezpieczeństwo swojego komputera. 
Przechowujemy na nim dużo swoich 
danych osobowych:

• Zapamiętane hasła w przeglądarkach

• Dane o lokalizacji

• Skany dokumentów itp.

Za pomocą tych danych hakerzy są w 
stanie przejąć naszą tożsamość. 



Wreszcie jesteśmy 
bezpieczni, ale nowego 
telefonu na urodziny, na 

pewno nie będzie…


