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Zagrożenie Zalecenie w celu eliminacji zagrożenia 

• Nieautoryzowany dostęp • Użytkownik PPB powinien dochować należytego 
obowiązku w celu ochrony danych 
uwierzytelniających dostęp do Portalu – nie należy 
udostępniać tych danych innym Użytkownikom (hasło 
statyczne, hasło dostępowe przesyłane kanałem 
SMS) 

• Zalecane jest stosowanie bezpiecznych i mocnych 
haseł dostępowych 

• Podczas pracy z PPB zaleca się unikania korzystania 
z ogólnodostępnych sieci WiFi  

• Portal niedostępny we wskazanej 
domenie internetowej 

• Błędne działanie Portalu – błędy 
generowane przez Interfejs 
Użytkownika 

• Należy sprawdzić dostęp do internetu 
• Należy korzystać z aktualnych wersji przeglądarek 

internetowych, zainstalowanych w środowiskach 
systemów operacyjnych wskazanych w Regulaminie 

• Nieautoryzowane rozpowszechnianie 
informacji 

• Wszelkie informacje odnośnie zmiany Regulaminu 
i zmian funkcjonalnych w PPB publikowane są 
na stronie: https://www.pse.pl/portal-partnera-
biznesowego 

• Należy zachować czujność w przypadku otrzymania 
wiadomości e-mail: 
- wysłanej z adresów podobnych do ppb@pse.pl 

oraz pwdp@pse.pl, lub 
- zawierającej linki przypominające łącza wskazane 

w Regulaminie 
• Nie zaleca się: 

- klikania w nieznane linki i załączniki otrzymane 
np. w wiadomości e-mail, oraz  

- pobierania załączników w przypadku braku 
pewności, że pochodzą z wiarygodnego źródła 

• W zakresie korzystania z Portalu oraz w przypadku 
otrzymania informacji o charakterze niepewnym, 
wszystkie pytania powinny być kierowane na adres  
e-mail: ppb@pse.pl 

• Utrata danych biznesowych – dane 
biznesowe nie są widoczne 
w interfejsie Użytkownika 

• Niezgodność danych biznesowych 
z kontekstem pracy użytkownika, 
np. występuje nieautoryzowany 
dostęp do uprawnień aplikacji 
biznesowych (widoczność nie swoich 
uprawnień), bądź widoczność danych 
biznesowych, która nie zgadza się 
z zakresem danych udostępnianych 
dla Partnera Biznesowego 

• W przypadku stwierdzenia utraty danych 
biznesowych bądź ich niezgodności związanych 
z interfejsem PPB, na adres e-mail: ppb@pse.pl 
należy wysłać wiadomość z opisem incydentu 

• W przypadku stwierdzenia utraty danych 
biznesowych bądź ich niezgodności związanych 
z interfejsem PWDP, na adres e-mail: pwdp@pse.pl 
należy wysłać wiadomość z opisem incydentu  

• Wyciek danych osobowych • Proces rejestracji użytkowników, widoczności kont, 
uprawnień użytkownika został opisany w Podręczniku 
Użytkownika Portalu Partnera Biznesowego. 
W przypadku widoczności kont, albo danych 
osobowych nie będących w zakresie Użytkownika 
wymieniającego dane bądź ABPB, na adres e-mail: 
ppb@pse.pl należy niezwłocznie wysłać wiadomość 
z opisem incydentu 
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