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SFATURI PENTRU PĂRINŢI PRIVIND MEDIUL ONLINE

INTIMITATEA ÎN REŢELELE DE SOCIALIZARE

Reţelele de socializare (RS) permit persoanelor din întreaga lume să distribuie informaţii. Cum îţi ajuţi copiii să
rămână în siguranţă atunci când socializează pe internet? Protejarea datelor personale pe RS poate părea dificilă,
dar, cu câteva click-uri simple, te poţi asigura că ai stabilit câteva setări de protejare a intimitãţii importante.
							
PUBLIC SAU PRIVAT
Ca opţiune implicită, pe majoritatea RS, profilul
copilului tãu va avea doar un nivel minim de protecţie a
intimităţii. Există două setări de bază:
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Public: „Toată lumea poate vedea totul”
Închis sau privat: „Nimeni nu poate vedea nimic,
decât dacă doreşti”
Primul pas în direcţia protejării intimităţii copilului
tãu este să îl încurajezi să aleagă un profil „închis” sau
„privat”. Simplu!
						
BLOCAREA
În al doilea rând, copilul tãu trebuie să se hotărască
cui îi va permite să-i vizualizeze profilul. Încurajaţi-l să
accepte ca prieteni doar persoane cunoscute. Dacă se
întâlneşte online cu o persoană nedorită, o pot bloca
pentru totdeauna.
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CONTROLUL ETICHETELOR (TAG-URILOR)
Protejarea intimităţii nu se referă doar la protejarea
informaţiilor publicate de copiii tãi pe o RS. Şi alte
persoane pot publica imagini şi videoclipuri şi le pot
asocia numele cu aceste conţinuturi, fără permisiunea
lor. Această acţiune se numeşte „etichetare” („taguire”). Majoritatea RS le permit utilizatorilor să
dezactiveze opţiunea de etichetare („tag-uire”) sau să
impună aprobarea pentru fiecare post etichetat (taguit). Încurajaţi copiii să aplice această setare, ca să îşi
poată controla reputaţia în mediul online.
						
FILTRAREA INFORMAŢIILOR SENSIBILE
Nu în ultimul rând: Dacă informaţiile sunt cu adevărat
sensibile, spune-le copiilor să nu le posteze pe internet!
Pentru mai multe informaţii, descarcã fişierul
„informaţii personale”.
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AI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAŢII?

						

TESTAREA SETĂRILOR
În viaţa reală, volumul informaţiilor personale pe care
dorim să le împărtăşim cu cineva depinde de persoana
cu care vorbim de fapt. Aceeaşi abordare ar trebui
să se aplice şi în cazul profilului unui copil pe reţelele
de socializare. Majoritatea RS oferă utilizatorilor
oportunitatea de a decide ce volum de informaţii
doresc să împărtăşească cu anumite grupuri, cercuri sau
comunităţi. Majoritatea RS au opţiunea de verificare a
„setărilor de intimitate”, permiţându-le utilizatorilor să
îşi vadă propriul profil aşa cum îl vede altcineva. Astfel,
utilizatorii pot vedea foarte clar dacă pe profilul lor
apar informaţii nedorite.

Politica de confidenţialitate a Facebook:
www.facebook.com/about/privacy/
Centrul de asistenţă pentru confidenţialitate
al Facebook:
www.facebook.com/help/privacy
Aflã mai multe din reţeaua Insafe:
www.saferinternet.org

