
  

Bezpieczeństwo danych osobowych to współodpowiedzialność nas wszystkich 

Codziennie aż 95% Polaków łączy się z siecią, korzystając z komputera, tabletu lub smartfona. Dzięki 

temu skrócił się dystans geograficzny z najbliższymi, zniesione zostały bariery między adresem 

zamieszkania a miejscem pracy, ukształtowały się nowe społeczne formy kontaktu, codziennością 

stały się zdalne zakupy i metody płatności.  

Jednocześnie każdego roku rejestruje się coraz większą liczbę naruszeń cyberbezpieczeństwa w sieci.  

Tylko w I kwartale 2022 r. oszuści podjęli 1915 prób kradzieży na kwotę 575 tys. zł, z wykorzystaniem 

skradzionych danych osobowych. Oznacza to, że każdy z nas potencjalnie mógł być 21 razy dziennie 

narażony na wyłudzenie [InfoDok, raport ZBP, I kw.2022).  

Bezwzględnie trzeba dbać o swoją tożsamość cyfrową, nie ignorować informacji o wyciekach, 

interesować się oraz czytać dokładnie informacje tzw. drobnym drukiem, zwłaszcza komunikaty, na 

które często reagujemy odruchowo, pochopnie w nie klikając. 

Warto przestrzegać zasady „im mniej danych podamy, tym lepiej”, czyli zachowywać ostrożność w 

udostępnianiu swoich danych osobistych.  

Inna zasada - ograniczonego zaufania, oznacza zachowanie zwiększonej czujności wobec osób 

kontaktujących się z nami. 

Zdarzają się jednak sytuacje, na które nie mamy wpływu, nawet przy największym zachowaniu 

ostrożności.  Wszyscy jesteśmy narażeni na wyciek naszych danych lub na włamania hackerów do baz 

firm, np. sieci medycznych, siłowni, sklepów itp. Może to w konsekwencji prowadzić do kłopotów, np. 

wyłudzenia kredytu.  

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo swoich finansów, warto działać zapobiegliwie. Sposobem na to są 

Alerty BIK, czyli smsy ostrzegające o próbie wykorzystania naszych danych np.: do złożenia wniosku o 

kredyt. Taki jeden sms może uratować przed stratami finansowymi, uchroni przed nerwami, a przede 

wszystkim pozwoli na szybkie działanie w przypadku podejrzenia wyłudzenia. 

Alerty BIK – sms, który ostrzeże o próbie wyłudzenia na Twoje skradzione dane 

Wystarczy wziąć inicjatywę w swoje ręce i korzystać z najszerszej ochrony w zakresie ograniczenia 

ryzyka wyłudzenia kredytu na cudze dane. To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować konto na 

www.bik.pl i uruchomić automatyczny monitoring – Alerty BIK.  

To jedyna usługa w kraju, obejmująca tak szeroką ochroną zakres wyłudzeń. Ma największe pokrycie 

rynku ze względu na to, że BIK współpracuje ze wszystkimi bankami komercyjnymi, bankami 

spółdzielczymi, SKOK-ami oraz prawie wszystkimi firmami pożyczkowymi w Polsce. Ponadto zakres 

informacji wykorzystywanych w Alertach BIK zawiera również informacje pochodzące z Rejestru 

Dłużników BIG InfoMonitor (spółki zależnej od BIK), a więc dane z firm telekomunikacyjnych, spółek 

energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, firm leasingowych i faktoringowych.  

Usługa jest bardzo prosta, Alerty BIK przesyłane są za pomocą maila i SMS-a, za każdym razem, gdy w 

BIK pojawi się zapytanie o historię kredytową, będące częścią procesu kredytowego. Powiadomienia 

także przyjdą każdorazowo, gdy ktoś próbuje np. podpisać umowę leasingową czy zawrzeć umowę z 

dostawcą energii albo gazu. Co ważne, w wiadomości podana jest data zdarzenia, nazwa instytucji, w 

której złożono wniosek na dane klienta oraz numer infolinii BIK - na wypadek, gdyby potrzebne było 

wsparcie w wyjaśnieniu sprawy. W przypadku stwierdzenia próby wyłudzenia, BIK natychmiast 
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przekazuje do instytucji finansowej informację o zablokowaniu zapytania i zobowiązania. Nasi 

konsultanci pomagają także w kontaktach klienta z policją czy prokuraturą.  

Więcej informacji: https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/alerty-bik  
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