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Zapobiegamy konsekwencjom zhakowania 

adresu email. 

 

Szanowni Państwo,  

w poprzednim odcinku poradnika dobrych praktyk pokazaliśmy w jaki sposób sprawdzić czy adres 

email został zhakowany. Czy możemy zapobiec zhakowaniu adresu email ? Niestety nie, gdyż za 

bezpieczeństwo serwisu w którym założyliśmy konto i podaliśmy adres email odpowiada jego 

administrator. Możemy jednak zmniejszyć praktycznie do zera skutki zhakowania adresu email. 

 

Poniżej przedstawiamy kilka użytecznych rad: 

 

1. Przy zakładaniu konta do serwisu internetowego i wprowadzaniu adresu email NIDY nie 

ustawiaj identycznego hasła jak do poczty email której adres podajesz. W przeciwnym 

wypadku po zhakowaniu serwisu hakerzy mogą uzyskać hasło do twojej poczty internetowej. 

Pamiętaj przejęcie dostępu do skrzynki pocztowej może mieć bardzo poważne konsekwencje. 

2. Przy zakładaniu konta dostępu do serwisu internetowego podawaj minimalną ilość danych. 

Nie wprowadzaj danych które nie są wymagane przez administratora serwisu.  

3. Regularnie zmieniaj hasło dostępowe do poczty internetowej oraz do serwisów internetowych 

z których korzystasz. Masz problem z zapamiętaniem swoich haseł ? Stosuj Szyfrowany 

Magazyn Haseł o którym pisaliśmy w jednym z odcinków poradnika dobrych praktyk. 

4. Ustaw alert informujący o zhakowaniu adresu email. Powiadomienia możesz ustawić 

korzystając z darmowego serwisu  Have I been pwned. W przypadku gdy twój  adres email 

zostanie zhakowany, a informacja zostanie ujawniona w serwisie  Have I been pwned to na 

wskazany adres email otrzymasz powiadomienie.  Poniżej prezentujemy jak ustawić alert: 

a) Uruchom przeglądarkę internetową  

b) Wprowadź adres serwisu:  

haveibeenpwned.com  

c) Wybierz zakładkę Notify me 

d) Wprowadź adres email który 

chcesz monitorować. 

e) Zaznacz pole Nie jestem robotem 

f) Wybierz przycisk notify me of 

pwnage 

5. Korzystaj ze znanych i budzących zaufanie serwisów internetowych. Nieprofesjonalne 

serwisy internetowe są bardziej narażone na zhakowanie. Hakerzy tworzą również tzw. 

„udawane serwisy” których jedynym zadaniem jest pozyskanie danych użytkowników. 


