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4. Bezpieczeństwo (Safety)

Poziom — zaawansowany C5 — samodzielnie, jak również kierując innymi, zgodnie z własnymi 
potrzebami i rozwiązując dobrze zdefiniowane oraz nierutynowe problemy

Moduł ITpass Bezpieczeństwo jest przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą potwierdzić swoje 
umiejętności z zakresu bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii informacyjno-komunikacyj-
nych, ochrony danych osobowych oraz ochrony środowiska.
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Weryfikowane są następujące obszary kompetencji:

4.1 Narzędzia służące ochronie
Umiejętność ochrony urządzeń i treści cyfrowych oraz rozumienie ryzyka i zagrożeń w środowisku cyfrowym.
Wiedza dotycząca środków bezpieczeństwa i ochrony oraz należyte uwzględnienie wiarygodności.

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
Ochrona danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym.
Rozumienie, jak używać i udostępniać dane osobowe zapewniając sobie i innym ochronę przed szkodą.
Rozumienie, że usługi cyfrowe wykorzystują „politykę prywatności”, aby poinformować o sposobie 
wykorzystania danych osobowych.

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas 
korzystania z technologii cyfrowych.
Umiejętność chronienia siebie i innych przed ewentualnymi zagrożeniami w środowisku cyfrowym (np. 
wirtualnym nękaniem).
Świadomość znaczenia technologii cyfrowych w zakresie dobrostanu społecznego i włączenia społecznego.

4.4 Ochrona środowiska
Świadomość wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania. 
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Efekty uczenia się w odpowiednich obszarach kompetencji:

4.1 Narzędzia służące ochronie
Efekty uczenia się:

✔  zastosowuje różne sposoby ochrony swoich urządzeń i treści cyfrowych
✔  rozpoznaje różnorodne ryzyka i zagrożenia w środowiskach cyfrowych
✔  zastosowuje środki bezpieczeństwa i ochrony
✔  zaangażowuje różne sposoby należytego uwzględniania wiarygodności i prywatności

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
Efekty uczenia się:

✔  zastosowuje różne sposoby ochrony swoich danych osobowych i prywatności w środowiskach 
cyfrowych

✔  zastosowuje różne sposoby użytkowania i udostępniania informacji umożliwiających identyfikację 
osoby, jednocześnie chroniąc siebie i innych przez zagrożeniami

✔  wyjaśnia zasady polityki prywatności dotyczące sposobów przetwarzania danych osobowych 
w usługach cyfrowych 
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4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
Efekty uczenia się:

✔  zaprezentowuje różne sposoby unikania ryzyka i zagrożenia zdrowia w odniesieniu do 
dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas użytkowania technologii cyfrowych

✔  zastosowuje różne sposoby ochrony siebie przed możliwymi zagrożeniami w środowiskach 
cyfrowych

✔  zaprezentowuje różne technologie cyfrowe sprzyjające dobrostanowi społecznemu i włączeniu 
społecznemu

 
4.4 Ochrona środowiska
Efekty uczenia się:

✔  pokazuje różnorodny wpływ na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystywania 
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