
Warto wiedzieć…
Prywatność w streamingu
Czyli jak możemy dzielić się naszym życiem, chroniąc naszą 
prywatność.

Streaming, czyli transmisja wideo w Internecie, najczęściej prowadzona na żywo jest jedną z 
najbardziej popularnych form rozrywki w dzisiejszych czasach. Miliony młodych ludzi codziennie 
ogląda jak ich ulubieni streamerzy dzielą się z nimi swoimi doświadczeniami – ze świata 
realnego i cyfrowego. Streaming stwarza jednak pewne wyzwania i zagrożenia dla ochrony 
naszych danych i prywatności. 

Legalnie znaczy bezpieczniej

Streamując, pamiętaj, by robić to tylko przy użyciu dużych, sprawdzonych platform. Nie 
korzystaj z witryn, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Twoich danych, oraz widzów Twojego 
kanału. Wiele witryn streamingowych zawiera złośliwe treści i są klasyfikowane jako ryzykowne, 
dlatego koniecznie sprawdź, czy strona z której korzystasz ma np. certyfikat bezpieczeństwa.

Uważaj na czacie

• 1. Gdy oglądasz streamy pamiętaj, by nigdy nie umieszczać na czacie żadnych swoich 
danych osobowych! Nigdy nie możemy mieć pewności, że inni użytkownicy czatu nie 
wykorzystają ich w jakiś nieuczciwy lub w sposób niezgodny z prawem. 

• 2. Nie otwieraj żadnych linków, które pojawiają się na czacie. Mogą być sposobem hakerów 
na poznanie danych dostępu do naszego konta albo numeru IP lub próbą zainstalowania na 
naszych urządzeniach złośliwego oprogramowania.

• 3. Jeśli sam streamujesz, przyjmij zasadę w moderacji, że na Twoim czacie nie mogą 
pojawiać się żadne linki i dane osobowe. W ten sposób zadbasz o bezpieczeństwo danych 
osobowych Twoich widzów.  

• 4. Zanim udostępnisz ekran swojego komputera lub konsoli, sprawdź czy przypadkowo nie 
wyświetlisz swoich danych logowania, adresu e-mail lub innych ważnych informacji. W sieci 
dostępne są również narzędzia, które pomogą Ci zamaskować część ekranu przed jego 
udostępnieniem. 

IRL („In Real Life” ang. „w prawdziwym życiu”)

• 5. Pamiętaj, żeby streamując przed swoim domem, nie pokazywać numeru Twojego domu, 
lub mieszkania, ani nazwy ulicy, przy której mieszkasz. Jeśli będziesz nieuważny, możesz 
stać się obiektem doxxingu.

Streaming jest świetnym sposobem na tworzenie i dołączanie do internetowych społeczności, 
których członkowie mają wspólne zainteresowania. Udostępnianie w sieci nagrań na żywo nie 
powinno być jednak równoznaczne z utratą kontroli nad naszymi danymi osobowymi. 


