
INFORMACJE O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH  

ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ USŁUGOBIORCÓW Z USŁUG  

ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

PRZEZ QZ SOLUTIONS SP. Z O.O.  

ZA POŚREDNICTWEM SERWISU RAPORT STANU POLA 

QZ Solutions Sp. z o.o., jako dostawca usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 

RAPORT STANU POLA, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z 

korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.  

Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie.  

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą m.in.:  

• złośliwe oprogramowanie (ang. Malware), w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego 

oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, 

zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe 

dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są 

marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku.  

•  różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku 

do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany; obecność i działanie 

robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-

mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail 

znajdujących się w lokalnym programie i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w 

niewidocznym załączniku; 

• programy szpiegujące (ang. Spyware), to jest oprogramowanie szpiegujące działania użytkownika w 

Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli; 

• spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorów, 

często zawierające treści o charakterze reklamowym;  

• wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę 

lub instytucję (ang. Phishing);   

• sniffing – niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, 

którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci. 

Wykorzystuje się tu programy komputerowe wyspecjalizowane w odbieraniu i analizowaniu 

danych. Sniffier, czyli program, za pomocą którego dokonuje się podsłuchu, umieszczony w 

odpowiednim miejscu sieci LAN umożliwia monitorowanie czynności wykonywanych za jej 

pośrednictwem. W ten sposób haker ma możliwość dotarcia do wszystkich prywatnych danych. 

• włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem narzędzi hackerskich;  

• kryptoanaliza – możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego w celu umożliwienia jego 

złamania lub obejścia.  

Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia 

elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i zaporę sieciową 

(firewall). Program taki powinien być stale aktualizowany. 


