5.1.

line

Sub acoperire, în lumea on

Calitatea sau condiția de a fi necunoscut sau nerecunoscut.22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimat

Aflați povestea acestui scriitor a cărui statuie o puteți vedea în fața castelului Vajdahunyad
din parcul municipal din Budapesta, Ungaria. Ce
legătură are acest lucru cu anonimatul?

Credeți că mai este posibil să rămâi
anonim în lumea actuală?

Tereza

Numele vostru este întotdeauna
undeva pe net, de exemplu pe
site-ul școlii.
De asemenea, prietenii voștri pot
publica o fotografie și adăuga
numele vostru fără să vă spună
.

Urmărirea amprentelor voastre digitale
Chiar și atunci când nu publicați datele personale online, este totuși posibil ca acestea și
preferințele voastre să fie cunoscute de ceilalți. Citiți exemplul de mai jos: vă puteți gândi la alte patru
moduri în care oamenii pot găsi datele voastre personale?
1

Datele căutate de mine cu ajutorul motoarelor de căutare sunt analizate pentru a identifica
preferințele mele. Acestea sunt utilizate pentru publicitate.

2
3
4
5
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The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity, consultat la 07/12/2012.
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Confidențialitatea

Dreptul unei persoane de a păstra secrete problemele și relațiile personale.23

Mă îngrijorează ce date dețin
agențiile guvernamentale despre locurile în care mă aflu și acțiunile mele.
Nu se află pe lista mea de prieteni,
dar nu știu cât de mult pot vedea
dincolo de pereții casei mele. Setările
mele nu sunt publice, dar nu sunt sigur
că asta îi ține la distanţă.

Yorick

„Dacă nu doriți ca informațiile voastre private să apară pe
Internet, atunci nu le publicați!”
Adevărat, dar chiar dacă
niciunul dintre prietenii
mei sau eu nu postăm
informații online, o parte din
datele mele personale sunt
colectate și utilizate.

Adevărat, dar ce credeți despre
informațiile pe care prietenii
le publică despre voi? Ce fel de
lucruri preferați ca prietenii
voștri să nu publice despre voi?

Sub acoperire online? De ce?
Dacă oamenii nu sunt online
într-un fel sau altul, acest
lucru îi face să devină foarte
suspecţi!

Sunteți de acord cu aceste opinii sau nu? De ce?

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, consultat la
19/12/2012.
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5.2.

ei am-

ea un
Dreptul de a fi uitat – șterger
prente digitale

A

Cum ar fi să puteţi crea date de expirare digitale, astfel încât
informațiile să fie șterse automat la momentul ales cu ani în urmă?

EXPIRĂ L

Ce tip de informații ați dori să păstrați pentru totdeauna?

Ce informații credeți că ar trebui să ștergeți înainte să începeți să căutați un loc de muncă?

Menționați informațiile despre voi care știți că se află online și stabiliți o dată de expirare
pentru fiecare.

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

EXPIRĂ LA

A împărtăși sau a nu împărtăși, aceasta este întrebarea!
Dacă unii oameni preferă să-și păstreze profilul privat, alții vor să împărtășească lumii întregi până şi
cel mai mic detaliu din viața lor. Unor oameni le place să citească totul despre viețile altor oameni, în
timp ce alții sunt puțin deranjați de faptul că sunt inundați cu informații inutile...
Ce credeți că ar trebui să împărtășească oamenii și ce nu?
Ar trebui să împărtășească:

Nu ar trebui să împărtășească:
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Citiţi poveştile de mai jos şi exprimaţi-vă gândurile şi comentariile.
Predau informatica la liceu, iar o parte din elevii mei mi-au devenit prieteni pe Facebook. Ieri, am observat
că unul dintre elevi s-a înscris într-un grup numit „Legalizaţi marijuana”. Nu am nicio dovadă concretă, dar
stau şi mă întreb dacă nu cumva e consumator de marijuana. Oare ar trebui să discut cu părinţii lui sau
poate că e ceva inofensiv şi nu e cazul să fac vâlvă?

După ce termin şcoala, vreau să devin jurnalist. În ziua de azi, prezenţa online este obligatorie.
Cu toate acestea, vreau să mă asigur că fac publice doar informaţiile pe care vreau să le transmit
publicului, care să-i arate toate aspectele pozitive ale proiectului meu. Cu cât mă vor urmări mai mulţi
oameni, cu atât mai mult îmi va creşte reputaţia, iar oamenii vor începe să mă asculte. Aceasta e şi
frumuseţea Internetului: odată ce o informaţie capătă aspect viral, n-o mai poţi opri.

E clar că există riscuri. Toţi avem o reputaţie online, însă consider că oamenii ratează esenţialul, şi anume
că noi deţinem controlul. Eu singur mi-am ales „prietenii” online. E drept că am circa 460 de „prieteni”, însă
nu toţi au acces la orice. Majoritatea reţelelor sociale îţi oferă posibilitatea să restricţionezi accesul, însă
oamenii nu-şi configurează profilul ţinând cont de aceasta. La urma urmei, protejarea datelor sensibile ţine
de fiecare dintre noi.

De pe poziţia de recrutor pe care o am, sunt mereu în căutare de noi angajaţi pentru compania noastră.
După cum e şi normal, procesul de selecţie se bazează în primul rând pe scrisoarea de motivaţie, pe CV-ul,
educaţia şi competenţele persoanei respective. Cu toate acestea, înainte să invităm o anumită persoană la
interviu, o caut pe Google şi pe reţelele sociale. Imaginea pe care ne-o formăm din fotografiile, activităţile
online, conţinutul şi celelalte informaţii făcute publice de respectiva persoană joacă, de asemenea, un rol
major în decizia noastră.
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Îmi citeam mesajele când, deodată, am dat peste un mesaj de la Fisc, în care eram informat că mi s-a
rambursat doar o parte din sumă. Mesajul îmi solicita confirmarea detaliilor mele bancare. Era clar că e o
escrocherie şi trebuia să-mi dau seama că o instituţie oficială nu mi-ar cere niciodată asemenea informaţii
prin e-mail. Hoţii au luat o sumă mare de bani din contul meu.

Am făcut câteva lucruri rele în viaţă, însă am fost condamnat şi am făcut închisoare. Cu toate acestea,
pe unele site-uri de pe Internet figurez în continuare drept infractor. Le-am solicitat acestor site-uri să
şteargă această informaţie. Am dreptul la o a doua şansă, iar trecutul meu nu trebuie făcut public.

Ştiţi cât sunt păstrate documentele voastre şcolare în arhiva şcolii?
Cine credeţi că are acces la ele? Ce se întâmplă cu ele după ce
terminaţi şcoala?

Joanna

Pe Facebook, doar persoanele
cărora le-am dat permisiunea îmi
pot vedea fotografiile şi pot citi
ceea ce am publicat. Am limitat
intenţionat accesul la informaţiile
mele personale.

Unde v-aţi situa pe această scală a comportamentului de dezvăluire a informaţiilor
personale online?
Anonim
Nu-mi place să dezvălui
celorlalţi multe informaţii despre mine. Folosesc
reţelele sociale doar când
este necesar.

Protector
N-am de gând să fac publică orice informaţie care mă
priveşte. Se impune multă
atenţie, însă îmi place să le
dezvălui prietenilor gândurile
şi experienţele mele.
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Să audă toată lumea!
N-am făcut nimic rău,
aşa că nu văd de ce nu aş
împărtăşi orice cu restul
lumii?
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5.3.

!

Expune-te, dar nu prea mult

Sexting

Cuvânt obţinut prin combinarea altor două, „sex” şi „texting”, desemnând trimiterea de mesaje sau imagini cu conţinut sexual
explicit prin intermediul telefonului mobil.24

Internetul este o modalitate fantastică de a flirta şi de a experimenta, mai ales dacă eşti timid în
viaţa reală. Barierele în calea abordării cuiva sunt mai mici, ceea ce poate duce treptat la creşterea
încrederii în capacitatea de a aborda pe cineva în viaţa reală. Dar cât de departe puteţi merge?

Cunoaşteţi-vă limitele!
Cât de departe aţi merge online? Indicaţi cât de stânjeniţi v-aţi simţi în fiecare dintre situaţiile
descrise mai jos. Discutaţi răspunsurile cu persoana de alături.
1. Un prieten online cu care discuţi de ceva vreme te roagă să-i trimiţi o imagine sexy cu tine.

2. Am căutat pe Internet informaţii despre lucruri pe care nu pot să le discut cu părinţii, de frică sau
de ruşine.

3. Un prieten mi-a trimis imaginea unei fete de la şcoală în timp ce făcea duş. O s-o trimit şi eu mai
departe! E tare de tot faza!

Askyourquestions.com

Ce să faci:						

24
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Anonim, 15 ani
„Sunt foarte timid când vine vorba să cunosc
oameni noi, ca să nu mai zic de flirtat. Pe
Internet mă simt mai în siguranţă deoarece nu
discut faţă în faţă cu ei. Mi-aţi putea da nişte
sfaturi cum să discut într-un mod sigur şi plăcut
cu tineri de vârsta mea?”

Ce să nu faci:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, consultat la 20/10/2012.
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La un moment dat, poate părea captivant sau amuzant
să trimiţi o poză nud, cu tine sau cu altă persoană, dar
adevărul este că nu ai de unde să ştii că fotografia nu va
ajunge pe mâini greşite. Singurul mod în care poţi evita
această situaţie este să nu o trimiţi. Dar chiar şi în cazul
în care fotografia nu ajunge decât la o persoană, situaţia
poate avea implicaţii legale.

Stabiliţi dacă următoarele acţiuni sunt ilegale. Dacă sunt ilegale, puteţi preciza de ce?

Ben (14 ani) s-a fotografiat
gol şi i-a trimis fotografia
prietenei lui (care are tot
14 ani).

Prietena mea (15 ani) mi-a
trimis o fotografie în care
apare fără sutien. Nu i-am
mai arătat nimănui fotografia. Nu i-aş face aşa ceva. O
s-o păstrez la loc sigur, pe
calculatorul meu.

I-am trimis un mesaj sexy
prietenului meu. Era cam
abătut şi m-am gândit să-l
înveselesc.

Un prieten al meu a publicat un
film în care apare o colegă a lui
(de 18 ani) la duş. Filmuleţul a fost
imediat şters de administratorii
reţelei sociale, însă răul era deja
făcut: toată lumea l-a văzut.
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Intimitatea mea şi a ta

5.4.

La prima vedere, s-ar părea
că fiecare este responsabil de
protejarea propriei intimităţi.

Încerc să mă protejez cu ajutorul
setărilor existente, astfel încât
viitoarea mea carieră să nu fie
afectată de viaţa mea personală
actuală sau de hackerii rău
intenţionaţi.

Clément

Cu toate acestea, protejarea propriei intimităţi nu depinde numai de voi, ci şi de alţii. Intimitatea este un drept, dar şi
o responsabilitate. Este important de reţinut că orice acţiune pe care o faceţi online poate avea consecinţe pentru
alţii. Chiar dacă vă protejaţi profilul, informaţiile voastre personale pot ajunge online prin intermediul sistemului de
etichetare de pe site-uri. Gândiţi-vă la comentariile, aprecierile, imaginile şi celelalte informaţii pe care le conţine
profilul de pe reţelele sociale.

Cu ce informaţii ai prefera să nu fie asociat numele tău?
Apartenenţa la un club sportiv 			
Fotografii de la petrecerea la care ai fost săptămâna trecută
Fotografii din ultima excursie făcută cu prietena ta/prietenul tău
Comentariile tale pe marginea unui articol de ziar vizând piaţa muncii din ţara ta
Jocurile online pe care le-ai jucat în ultima vreme
Site-urile pe care le vizitezi
AŢI
ŞTI ?
CĂ

Unele reţele sociale vă cer acum permisiunea de a afişa o etichetă în cazul în care numele vostru este asociat cu o anumită informaţie. Dacă nu sunteţi de acord, aveţi posibilitatea să refuzaţi etichetarea respectivă.

Aţi întrebat vreodată pe cineva (sau ar fi trebuit să întrebaţi) dacă puteţi publica informaţii personale
despre el/ea sau dacă îi puteţi asocia numele cu o anumită informaţie? Când?

Conectaţi-vă cu respect! Ce se întâmplă când v-a fost încălcată intimitatea? Cum puteţi reacţiona?
Daţi câteva exemple în care ştiţi că intimitatea cuiva a fost încălcată şi cum ar fi trebuit să reacţioneze
persoana respectivă.
Situaţie						

Am fost etichetat într-o fotografie şi vreau să dispară
eticheta. Însă persoana care m-a etichetat refuză.
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Soluţie

I-am înştiinţat pe administratorii reţelei sociale şi
i-am rugat să şteargă eticheta.
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