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1. Nigdy nie logujemy się do banku jeśli sami, ręcznie nie wpisaliśmy adresu strony banku. 
Zawsze sprawdzamy kto jest wystawcą i właścicielem certyfikatu. Zielona kłódka to mit!
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(NASK whois), siedzibę (google street view), etc.
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5. Nie instalujemy aplikacji spoza oficjalnego sklepu. Przed instalacją sprawdzamy jakie 
aplikacja ma uprawnienia. Czytanie i wysyłanie SMSów (ale nie tylko) powinno wzbudzić 
nasze podejrzenia.



6. Aplikacje i pliki z niepewnego źródła testujemy on-line (virustotal, jotti).
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10. Co raz umieszczono w internecie - pozostaje tam na zawsze! To nie jest dobre medium 
do przesyłania intymnych/pikantnych szczegółów naszego życia. Nie i już.


