
Jak TO działa? Urządzenia kwantowe. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 

 

Sprawozdanie studenckie 2021/22  1 

 

Marta Muranowicz 
Wydział Fizyki 

  Zagrożenia prywatności 
  
  
  

Dokąd ten świat zmierza? Często zadajemy sobie to pytanie. Nowe technologie, nowe 
sprzęty, nowe pomysły, dla wielu osób to coraz to nowy lepszy świat. Ale czy na pewno 
to wszystko ma sens? Czy jest nam to wszystko potrzebne? Czy jest to bezpieczne? 
Czy to nas nie ogranicza? 

Jak wszystko w życiu, również korzystanie z technologii cyfrowych ma swoje wady 
i zalety. Największym minusem jest ograniczenie naszej prywatności. Telefon nie jest już 
tylko urządzeniem, które służy do komunikowania się. Jest przede wszystkim gadżetem, 
który w znaczeniu dosłownym i przenośnym pomaga nam się odnaleźd w dzisiejszym świecie. 
Często służy nam jako GPS, często mamy włączoną lokalizację. Niestety wiąże 
się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Przede wszystkim cały ten cyfrowy świat 
wie, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, co robimy, co planujemy. 

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele danych wycieka do Internetu, 
gdy z niego korzystamy. W obecnych czasach nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez portali 
społecznościowych, a przecież każde udostępnione zdjęcie, każda wysłana wiadomośd, każdy 
opublikowany post nie ginie. Czy naprawdę musimy wszystkich informowad, co robimy, 
co jemy, z kim i gdzie się spotykamy? To wszystko już na zawsze pozostaje w sieci i jest duże 
prawdopodobieostwo, że znajdą się osoby, które będą mogły to w jakiś sposób wykorzystad. 

Wielu rodziców udostępnia w Internecie zdjęcia swoich dzieci. A może one sobie tego 
nie życzą? Jak dorosną, to będą mogły mied pretensję, że bez ich wiedzy został udostępniony 
ich wizerunek i została naruszona ich prywatnośd.  

Co więcej, wielu z nas doświadczyło sytuacji, kiedy chwilę po rozmowie o jakimś 
produkcie pojawiła nam się jego reklama. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się to nierealne, 
niemożliwe. Przecież nikt nas nie podsłuchuje, a jednak... Gdy przeglądamy strony 
internetowe o jakiejś konkretnej tematyce, to potem przez długi czas pojawiają się reklamy 
związane z tą dzieciną, z tym wybranym produktem. Internet cały czas wchodzi w nasze 
życie, sugeruje nam co mamy kupid, zabiera nam naszą prywatnośd i niezależnośd. Nie jest 
to zbyt komfortowe, ponieważ w pewnym stopniu ograniczana jest nasza wolnośd. 

Zdecydowana większośd osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele zagrożeo może 
pojawid się podczas logowania się na swoje konta, gdy korzysta z otwartego WiFi. Niestety 
jest to idealny moment, aby wykraśd ich dane osobowe i nie tylko. 

Dużo mówi się o tych wszystkich niebezpieczeostwach, ale czy staramy się chronid 
naszą prywatnośd? Na każdym kroku powinniśmy się pilnowad i świadomie korzystad 
z technologii, które chcąc nie chcąc, mają jednak wiele zalet i ułatwiają nam funkcjonowanie 
w dzisiejszym świecie. 
 
 
 
 
 
 


