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1.1.

„Nu există drepturi fără îndatoriri

Drepturi

deopotrivă.” Sam

Drepturile protejează persoanele sau grupurile de nedreptate. Ele
permit persoanelor să-şi atingă întregul potenţial, în calitate de membri activi şi responsabili ai societăţii din care fac parte. Drepturile
reprezintă responsabilitatea pe care fiecare persoană sau grup o are
faţă de ceilalţi. De asemenea, ele se traduc prin respect de sine şi
faţă de ceilalţi. Drepturile creează obligaţii morale şi legale, pe care
naţiunile şi oamenii trebuie să le respecte.1
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Identificaţi drepturile şi responsabilităţile voastre online dintre conceptele de mai sus. Pot ele
avea ambele valenţe? De asemenea, puteţi menţiona alte cuvinte care consideraţi că au legătură cu drepturile şi responsabilităţile voastre online.
Pentru a afla care sunt toate drepturile şi responsabilităţile voastre, citiţi „Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului”, disponibilă aici: http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/conventia.pdf.

DREPTURI
Libertate de expresie

RESPONSABILITĂŢI
Respect pentru alţii

Australian Broadcasting Corporation (Corporaţia australiană de Difuzare) (2000), ”Drepturile omului: ce și când” (online), consultat la data de
04/01/2013
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Am 18 ani.
Drepturile şi
responsabilităţile mele
diferă de ale tale?

Joanna

Am 14 ani.
Ce drepturi şi
responsabilităţi am
online?

Josh

Consideraţi că există diferenţe între drepturile Joannei şi ale lui Josh?
Dar între responsabilităţi?

18 ani

14 ani

Unele drepturi şi responsabilităţi sunt compatibile, altele par să fie în contradicţie.
Identificaţi o serie de compatibilităţi/contradicţii în drepturile şi responsabilităţile voastre
online şi explicaţi-le.

DREPTURI

RESPONSABILITĂŢI
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≠

Drepturile şi responsabilităţile mele online
Josh
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1.2.

a supremă

re
Termeni şi condiţii, provoca
Termeni şi
condiţii

Înţelegeri, prevederi, cerinţe, reguli, specificaţii şi
standarde generale şi speciale, care sunt parte
integrantă a unui acord sau a unui contract.2

Cu siguranţă aţi bifat căsuţe pe diferite site-uri,
unde vă exprimaţi acordul cu termenii şi condiţiile acelor site-uri. Dar ştiţi cu adevărat cu
ce aţi fost de acord? Deşi par texte nesfârşite,
scrise în termeni juridici indescifrabili, acordul

exprimat prin bifarea acelor căsuţe vă obligă să
respectaţi un set de drepturi şi responsabilităţi,
prin urmare este important să încercaţi să înţelegeţi ce spun.

Ce-aţi zice să acceptaţi provocarea chiar acum?
Pentru conţinutul acoperit de drepturile de proprietate intelectuală, cum ar fi fotografiile şi videoclipurile
(conţinut IP), ne poţi oferi în mod specific permisiunea următoare, care face obiectul setărilor de confidenţialitate şi de aplicaţie: ne acorzi o licenţă globală neexclusivă, transferabilă, sub-licenţiabilă, cu drept de
reproducere liberă, pentru utilizarea oricărui conţinut IP pe care îl postezi pe Facebook sau în legătură cu
Facebook (Licenţă IP). Această Licenţă IP expiră când îţi ştergi conţinutul IP sau contul, cu excepţia situaţiei
în care conţinutul tău a fost distribuit altor persoane, iar acestea nu l-au şters.
Referinţă: ...............................................................

Q1 De unde provine acest text? (completaţi rândul „Referinţă” de mai sus)
DA
NU
Q2 Aţi fost de acord cu aceşti termeni şi condiţii?
Q3 Puteţi traduce acest fragment într-un limbaj mai accesibil în spaţiul de mai jos?

BusinessDictionary (2012), ”Termeni şi condiţii” (online), http://www.businessdictionary.com/definition/terms-and-conditions.html,
consultat la data de 20/08/2012.
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AŢI
I
T
Ş
CĂ?

Clément

Unei persoane obişnuite i-ar trebui
76 de zile a câte opt ore de lucru să
citească politicile de confidenţialitate
ale tuturor site-urilor cu care
interacţionează într-un an. Nu-i de
mirare că oamenii derulează paginile
şi dau click pe „Sunt de acord cu toţi
termenii şi condiţiile”. 3

Acum că aţi început să descifraţi termenii juridici, ce-aţi zice să efectuaţi câteva „traduceri” pe care să le puteţi consulta pe viitor? Printați termenii şi condiţiile unui site
pe care-l vizitaţi cu regularitate şi alcătuiţi un rezumat al punctelor-cheie

AŢI
I
T
Ş
CĂ?

Au fost concepute instrumente de lucru care să vă ajute să înţelegeţi
termenii şi condiţiile dificile. Un astfel de exemplu este EULAlyzer.

„O imagine face cât 1.000 de cuvinte”
Iată de ce în comunicarea de azi folosim simboluri. Identificaţi semnificaţia
următoarelor simboluri:

Acum încercaţi să concepeţi câteva pictograme care să simbolizeze punctele-cheie pe care
v-aţi aştepta să le găsiţi într-un set de termeni şi condiţii.

Confidenţialitate

The Atlantic (2012), ‘Reading the Privacy Policies You Encounter in a Year Would Take 76 Working Days’ (online), http://www.theatlantic.com/
technology/archive/2012/03/reading-the-privacy-policies-you-encounter-in-a-year-would-take-76-work-days/253851/, consultat la 20/08/2012.
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1.3.

rile…

dreptu
Când nu vă sunt respectate

Violare

Nerespectarea unei legi sau a unei reguli. Violarea nu reprezintă
automat o infracţiune.4
În limbaj juridic, se foloseşte cuvântul încălcare 5 de ex., încălcarea
drepturilor de autor.

Drepturile voastre online pot fi violate sau încălcate în multe feluri. Uneori, este cazul unei încălcări a etichetei online sau a comportamentului etic online preconizat, alteori însă poate fi cazul
unei încălcări a legii care poate avea chiar consecinţe legale.

Enumeraţi câteva modalităţi în care drepturile voastre online pot fi încălcate sau violate.
1

Un comentariu deplasat făcut pe profilul tău de pe un site social – mesajul conţine injurii

2
3
4
5

„Odată am cumpărat o aplicaţie online, iar banii au început să-mi dispară în mod regulat din cont. Mama s-a supărat foarte tare, dar a reuşit
pâna la urmă să-i recupereze.”

James

Ce drepturi i-au fost violate în acest
caz? Credeţi că s-a achitat de
responsabilităţi? Cum credeţi că a
găsit mama lui soluţia la problemă? Voi aţi
raporta o astfel de problemă? Ştiţi unde?

Unde
putem semnala
violarea drepturilor noastre?

Care ar fi cea mai bună soluţie pentru problemele menţionate mai sus?
Discutaţi toate soluţiile posibile şi notaţi-o pe cea care vi se pare cea mai bună.
1

Discută cu persoana care a făcut comentariul. Dacă e cazul, blochează utilizatorul respectiv.

2
3
4
5

4
5
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Merriam-Webster (2012), ‘Violation’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/violation, consultat la 18/01/2013.
Ibid, ‘Infringement’ (online), http://www.learnersdictionary.com/search/infringement, consultat la 18/01/2013.
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În opinia voastră, următoarele acţiuni reprezintă o violare a unor drepturi
în ţara voastră?
Care ar fi consecinţele fiecărei încălcări?
Etichetarea falsă a unor persoane în
fotografii
DA

NU

Încărcarea unei imagini a unui simbol cultural
protejat de drepturi de autor (o siglă, un
simbol, un chip etc. recunoscut de toată
lumea) cu sau fără menţionarea sursei
DA

NU

Un profesor publică o fotografie cu clasa sa pe un
site social, fără acceptul părinţilor.
DA

DA

NU

Cineva a fost arestat pentru piratarea telefoanelor, fără să fie condamnat.
Cu toate acestea, ai scris pe profilul lui „X este
pirat de telefoane!!!!”

NU

Deschiderea unui cont de Facebook sub un
nume fals.
DA

Încărcarea unei fotografii făcute de tine la un
concert la care organizatorii interzic fotografiile
şi filmările

DA

NU

În oraşul tău au loc proteste de stradă. Nu participi,
dar scrii pe contul tău: „Super! Proteste de stradă în
oraşul meu! Le ador!”
DA

NU

O fată de 15 ani se fotografiază goală şi
trimite fotografia prietenului ei.

NU

Drepturile şi responsabilităţile mele online

DA

NU
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