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Aby mieć pewność, że Twoja prywatność i dane są bezpieczne, musisz zadbać o silne
hasło. Wiele osób nie wie jak się za to zabrać. Oto kilka wskazówek, jak stworzyć
hasło, dzięki któremu Twoje konta będą lepiej zabezpieczone.

Warto co jakiś czas zmieniać hasło. Najlepiej, aby składało się z minimum 8 znaków.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Wymyśl jakieś wyjątkowe hasło. Najlepiej do każdego konta inne. Twoje hasło
do konta np. na portalu społecznościowym nie jest chronione tak dobrze jak
konto bankowe. Jeśli haker je odgadnie, bez problemu wpisze je także przy 
logowaniu do banku.

Hasło powinno składać się z małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych
i kombinacji słów. Dobrze gdyby to było kilka wyrazów niełączących się ze sobą
logicznie, np. kolornogakwiat. Nie stosuj ciągów liter tworzących logiczne
połączenia, np. alamakota, popularnych nazw oraz wyrazów, takich jak imiona,
nazwy własne. 

Zrezygnuj z cyfr dość „oczywistych”, czyli nawiązujących do daty urodzenia.

Masz podejrzenia, że doszło do złamania Twojego hasła? Zmień je koniecznie!

W żadnym wypadku nie udostępniaj swojego hasła nikomu! Szczególnie w
sposób, który może pozostawić ślad – np. SMS-em lub mailem.
Nie zapisuj swojego hasła w przeglądarce!
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Kilka wskazówek jak zapamiętać trudne hasło:

Pamiętaj, gdy logujesz się do banku, zawsze sprawdzaj, czy przy adresie
internetowym widnieje symbol kłódki, a adres internetowy banku
poprzedza protokół https://.  Jeśli jest „s”, to oznacza, że przeglądanie jest
szyfrowane.

Czasami coś może wzbudzić Twoje podejrzenia:

• wydłużony czas logowania,
• brak kłódki oraz zapisu https://,
• inny wygląd strony logowania
• dodatkowe pola do wpisania hasła do autoryzacji lub danych osobowych
• niecodzienny komunikat, ostrzeżenie, nowy wymóg, prośba

…lub cokolwiek innego, co wyda Ci się dziwne. 

Jeśli tak się stanie, natychmiast przerwij logowanie.

Wybierz cytat lub powiedzenie, które bardzo lubisz. Stwórz hasło z pierwszych
liter tego cytatu, np. „Gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść”, to będzie: Gk6tnmcj

Skorzystaj z tytułu ulubionego lmu lub książki. Możesz na przykład usunąć z
niego samogłoski i dodać rok wydania. Jeśli Twoją ulubioną książką jest Mistrz i
Małgorzata, może to być: MstrzMlgrzt1966

Zmień litery w wyrazach na znaki specjalne, przypominające je np.
n@b@nk$i3u0a
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