


W czasach, kiedy znaczna część naszego życia przeniosła się do 
internetu, w sieci szukamy znajomych, przyjaźni, ale  również partnerów. 
Już za pośrednictwem pierwszych czatów, forów dyskusyjnych czy tablic 
z ogłoszeniami użytkownicy sieci nawiązywali znajomości, które niekiedy 
przeradzały się w związki. W miarę jak ewoluował internet, ewoluowały 
również narzędzia komunikacji. Coraz większą popularnością cieszą się 
m.in. aplikacje randkowe. Zainteresowanie wirtualnymi randkami wzrosło 
w trakcie pandemii. Z raportu agencji Spicy Mobile wynika, że wzrosły 
zasięgi popularnych aplikacji i częstotliwość korzystania z nich.  
Aplikacje randkowe i zawieranie znajomości przez internet to przede 
wszystkim alternatywa dla osób, które mają problem z nawiązywaniem 
znajomości w realu. Internet daje nam możliwość poznania ludzi z całego 
świata. Możemy szukać „bratniej duszy” o podobnych poglądach 
i wyznających te same wartości. Pamiętajmy jednak, by zachować 
czujność, bo w sieci czyha na nas wiele zagrożeń i nie każdy jest tym za 
kogo się podaje. Walentynki to okazja by przypomnieć o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa w sieci.

NA CO UWAŻAĆ, 
SZUKAJĄC MIŁOŚCI

W SIECI?

https://www.spicymobile.pl/rynek/95-Polacy-w-trakcie-pandemii-chetniej-korzystaja-z-aplikacji-randkowych


Masz duży wybór, bo w sieci znajdziesz wiele portali randkowych. Są popularne 
aplikacje randkowe dostępne na urządzenia mobilne, portale dla różnych grup 
wiekowych czy skierowane do osób o określonych preferencjach. Większość 
z nich działa na podobnej zasadzie, a sama rejestracja często jest bezpłatna. 
By założyć konta, wystarczy wprowadzić podstawowe dane o sobie, ustawić 
login (nazwę użytkownika, jaką będziemy się posługiwać), adres e-mail oraz 
hasło. Część aplikacji umożliwia rejestrację i logowanie za pośrednictwem 
portalu społecznościowego. Wybierając taką opcję, zezwalasz na 
dostęp i wykorzystywanie informacji z twojego konta na danym portalu 
społecznościowym.

APLIKACJE I PORTALE RANDKOWE

Wybór aplikacji lub portalu

• Sprawdź czy ma określony regulamin korzystania z usług

Jeśli na stronie portalu nie znajdziesz regulaminu, nie korzystaj z tego portalu. 
W regulaminie znajdziesz m.in. informacje o warunkach korzystania z portalu/
aplikacji, warunki rozwiązania umowy, szczegóły dot. subskrypcji, informacje 
o płatnościach i ograniczeniu odpowiedzialności podmiotów. 

• Zapoznaj się z polityką prywatności

Polityka prywatności określa jakie dane są zbierane od użytkowników, jak 
są przetwarzane, jakim podmiotom mogą być udostępniane, które dane 
są zbierane automatycznie itp. Powinieneś tam również znaleźć informacje, 
w jaki sposób wnieść sprzeciw lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych.  

• Poznaj opinie innych użytkowników

Jeśli inni użytkownicy wypowiadają się o aplikacji pozytywnie, a liczba 
pobrań jest wysoka, można przejść do jej instalacji. Aplikacje pobieraj 
wyłącznie z legalnych źródeł. Unikaj portali, gdzie nie mam podanych danych 
kontaktowych podmiotu prowadzącego serwis randkowy. 
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Zakładanie konta

Koszty i rezygnacja z usług

•  Stwórz silne hasło

Obecnie o sile hasła decyduje głównie jego długość. Możesz też używać 
dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie podawaj w haśle swojego 
imienia czy daty urodzenia. Pamiętaj, że nie powinno ono być takie jak login. 
Im dłuższe i bardziej skomplikowane hasło, tym trudniej będzie je złamać.

•  Ogranicz dane, którymi się dzielisz

Większość podawanych przez Ciebie informacji jest opcjonalna. Aby zachować 
środki ostrożności, najlepiej podaj tylko te wymagane do założenia konta.

•  Wybierz neutralne zdjęcia

Wstawiając zdjęcia na swój profil zwróć uwagę, aby nie pokazywały żadnych 
identyfikujących szczegółów, np. z nazwą ulicy w tle czy numerem domu.

•  Zakupy w aplikacji

Pamiętaj, że część aplikacji oferuje sprzedaż produktów i usług za 
pośrednictwem Google Play Store, App Store, opłaty naliczanej przez operatora 
lub innych form płatności. 

•  Opcje premium

Aplikacje oferują konta lub opcje rozszerzone/premium. Pozwalają one 
korzystać użytkownikom z dodatkowych możliwości, np. niewidocznego 
profilu, który pozwala na sekretne przeglądanie innych profili. Konta premium 
zazwyczaj są oparte o subskrypcje i mają różne koszty w zależności od 
wybranego wariantu. 

•  Sprawdź warunki i koszty subskrypcji

W przypadku wykupienia automatycznie odnawialnej subskrypcji, opłata 
będzie pobierana za pośrednictwem wybranej metody płatności do momentu 
jej anulowania. W regulaminie powinieneś znaleźć szczegółowe instrukcje jak 
zmienić lub zakończyć subskrypcję.   

•  Usunięcie konta

Odinstalowanie aplikacji nie oznacza usunięcia konta. Przy rejestracji podajemy 
nasz adres e-mail i możemy się zalogować na konto z innego urządzenia. 
Dlatego, gdy chcesz zakończyć przygodę z randkowaniem online, przejdź 
do ustawień danej aplikacji i usuń konto zgodnie z instrukcją. 
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W sprawach uczuciowych zazwyczaj serce jest o krok przed rozumem, a to nie 
wszystkim wychodzi na dobre. Szukając swojej drugiej połówki w sieci pamiętaj, 
że nie każda osoba w internecie jest tą, za którą się podaje i nie każda ma 
dobre intencje. Wiele osób jest podatnych na manipulacje i socjotechnikę, którą 
wykorzystują m.in. internetowi przestępcy. 

ZAGROŻENIA

Sextortion

„Sextortion” to forma szantażu. Termin pojawił się już w latach 50-tych w USA. 
Jest to pochodna „sekstingu”, czyli przesyłania wiadomości zawierających treści, 
zdjęcia, filmy erotyczne i pornograficzne. Powstał on w wyniku połączenia 
dwóch angielskich słów: sex i extortion (czyli wymuszenie). Polega na grożeniu 
ofierze opublikowaniem informacji o charakterze intymnym, zdjęć lub filmów. 
Może wiązać się z wyłudzeniem pieniędzy lub zmuszeniem ofiary do zrobienia 
czegoś wbrew jej woli. Przestępcy często atakują osoby za pośrednictwem 
aplikacji randkowych, mediów społecznościowych, kamer internetowych lub 
stron pornograficznych. Używają fałszywej tożsamości, aby zaprzyjaźnić się 
z potencjalna ofiarą, zdobyć zaufanie, wyłudzić intymne zdjęcia lub nagrania, 
a następnie grozić wysłaniem tych materiałów do rodziny i przyjaciół lub 
publikacją w sieci. 

 Co zrobić?

 •  Nie panikuj, poszukaj wsparcia. 

 •  Zbierz dowody: zrzuty ekranu, wiadomości i obrazy, linki do miejsc, 
w których informacje są udostępniane online.

 •  Jeżeli zdjęcia lub filmy zostały udostępnione, skontaktuj się 
z administratorami stron, na których się znalazły z prośbą o ich 
usunięcie. 

 •  Zablokuj wszelką komunikację z osobą szantażującą. 

 •  Zgłoś sprawę policji, sextortion to przestępstwo.
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Catfishing

„Catfishing” to podszywanie się pod kogoś w sieci, tworzenie fałszywego 
wizerunku i osobowości. Przetłumaczylibyśmy to dosłownie jako łowienie suma 
(z ang. catfish to sum). Catfisher, to oszust, który wykorzystuje cudze zdjęcia, 
posługuje się fałszywymi danymi, tworzy fałszywą historię życia, oszukuje 
potencjalną ofiarę by zrealizować swój cel. Jeśli oszust wykorzystuje zdjęcia 
i dane innej osoby możemy już mieć do czynienia z kradzieżą tożsamości. 
Podszywanie się pod kogoś zazwyczaj ma szkodliwe konsekwencje dla 
oszukiwanej osoby. Może np. skończyć się wyłudzeniem pieniędzy. Zjawisko 
catfishingu opiera się przede wszystkim na socjotechnice, na zdobyciu 
zaufania ofiary, a w późniejszym etapie zmanipulowania jej do przekazania 
np. wrażliwych danych, intymnych materiałów lub środków finansowych. 
Oszuści przygotowują się korzystając z informacji, które mogą znaleźć o nas 
w internecie, a kontakt może trwać nawet miesiącami by uśpić czujność 
i wzbudzić zaufanie.  

Jak się chronić?

•  Zachowaj zdrowy rozsądek i zwracaj uwagę na szczegóły. 

•  Sprawdź profile w mediach społecznościowych. To, co powinno Cię 
zaniepokoić, to np. brak znajomych lub ich niewielka ilość. Oczywiście 
zdarzają się oszuści z dużą siatką kontaktów, zdjęć i wpisów, które 
uwiarygodniają profil. Zbyt idealny profil również powinien wzbudzić 
Twoje podejrzenia. 

•  Catfishera nie namówisz na rozmowę wideo lub spotkanie. Jeśli ktoś 
używa fałszywych zdjęć, to nie pozwoli się zdemaskować. Nawet jeśli 
zgodzi się spotkać, to spotkanie odwoła i będzie zwodził ofiarę. 

•  Nawiązując znajomości online, postaraj się zebrać jak najwięcej 
informacji na temat swojego rozmówcy. Zwróć uwagę na „luki w historii”. 
Jeśli ktoś tworzy fałszywą tożsamość, prędzej czy później trafisz 
na nieścisłości. Nie lekceważ sygnałów.  

•  Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobie, której nie znasz. Każda prośba 
o pożyczkę czy inwestycję sugeruje, że ta osoba ma złe zamiary i chce 
Cię wykorzystać. 

•  Pamiętaj, że gdy prześlesz komuś swoje zdjęcia, filmy lub inne pliki, 
tracisz nad nimi kontrolę. Intymne materiały mogą być wykorzystane 
np. do szantażu.
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Jeśli doszło do kradzieży danych, wyłudzenia bądź szantażu powiadom policję. 
Kodeks karny określa przestępstwa przeciwko wolności.

Poszukaj pomocy!

CO JEŚLI ZOSTANIEMY OSZUKANI?

art. 190a § 2 kodeksu karnego: Kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane, za pomocą których jest ona 
publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 
art. 191a § 1 kodeksu karnego:  Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby 
w trakcie czynności seksualnej, używając w tym celu wobec niej przemocy, 
groźby bezprawnej lub podstępu, albo wizerunek nagiej osoby lub osoby 
w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechnia, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pamiętaj! Ściganie tych przestępstw odbywa się na wniosek 
pokrzywdzonego. 

Podszywanie się pod kogoś w sieci może zostać uznane za 
przestępstwo, ale nie zawsze uda się dotrzeć do sprawcy. 

Mimo, że „serce nie sługa”, zachowajmy rozsądek. 

Przestępcą mogą być osoby działające indywidualnie lub nalężące 
do organizacji przestępczej. Przykładowo w 2020 roku zidentyfikowano 
aplikacje randkowe, których celem było nagrywanie nagich mężczyzn, 
by następnie ich szantażować. Ofiary natrafiały na aplikacje głównie poprzez 
reklamy na stronach z pornografią lub otrzymywały link poprzez popularne 
komunikatory. Amerykańska Federalna Komisja Handlu (FTC) niedawno 
opublikowała raport o statusie „oszustw romantycznych”. W samych Stanach 
Zjednoczonych, straty zgłoszone przez ofiary wyniosły w 2022 r. 1,3 mld USD. 
Oszustem może też okazać się osoba, która Cię zna, chcę Cię upokorzyć lub 
sprawić Ci przykrość. 
Mimo, że finansowe wymuszenia seksualne są popełniane wirtualnie, mają 
poważne skutki offline. Po groźbach i agresji, ofiary czują się samotne, 
zawstydzone i przestraszone. Wielu pokrzywdzonych nie potrafi poprosić 
o pomoc i wsparcie. 
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https://www.ftc.gov/news-events/data-visualizations/data-spotlight/2023/02/romance-scammers-favorite-lies-exposed

