L’UNIVERS DIGITAL DELS TEUS FILLS
CONSELLS PER A PARES I MARES

LA PRIVACITAT A LES XARXES SOCIALS
Les xarxes socials permeten que les persones de tot el món comparteixin informació. Com podem ajudar els nostres fills per
tal que estiguin segurs en les relacions socials a Internet? Pot semblar difícil protegir les dades personals a les xarxes socials,
però pocs i senzills clics garanteixen l’aplicació d’alguns ajustaments importants de privacitat.

1

PÚBLIC O PRIVAT

Per defecte, a la majoria de les xarxes socials el perfil del
vostre fill/a tindrà un nivell mínim de protecció de la
privacitat. Hi ha dos ajustaments bàsics:
 Públic: “Tothom pot veure-ho tot” .
 Privat o tancat: “Ningú pot veure res, llevat que
desitgem que ho vegi” .
El primer pas per protegir la privacitat dels vostres fills és
animar-los a triar un perfil “privat” o “tancat”. Fàcil!

2

BLOQUEJAR

En segon lloc, els vostres fills han de decidir a qui permeten
veure el seu perfil. Animeu-los a acceptar com a amics només
persones que coneixen. Si es troben amb un contacte que no
desitgen, sempre poden bloquejar l’accés d’aquesta persona
al seu compte.

3

COMPROVAR ELS AJUSTAMENTS

En el món real la quantitat d’informació personal que estem
disposats a compartir amb algú depèn de amb qui estiguem
parlant. Hauríem d’utilitzar aquesta mateixa política en el
perfil del vostre fill/a a les xarxes socials. La majoria de les
xarxes socials ofereixen l’oportunitat de decidir quanta
informació es desitja compartir en certs grups, cercles o
comunitats. Moltes xarxes socials ofereixen l’opció de
comprovar els “Ajustaments de seguretat” i permeten als
seus usuaris veure el seu propi perfil com si fossin una altra
persona. D’aquesta manera poden veure amb claredat si al
seu perfil es mostra alguna informació no desitjada.

4

PRENDRE EL CONTROL D’ETIQUETES

Protegir la privacitat no consisteix només en protegir la
informació que els vostres fills publiquen a les xarxes socials.
Altres persones poden també publicar imatges i vídeos i
enllaçar el nom dels vostres fills a aquests continguts sense el
seu permís. Això es coneix com a etiquetat o “tagging”. La
majoria de les xarxes socials permeten als seus usuaris
desactivar la funció d’etiquetat o tenen l’opció de sol·licitar
l’aprovació de l’usuari per a cada contingut que es desitja
etiquetar. Animeu els vostres fills perquè configurin aquesta
opció per tal de poder mantenir el control sobre la seva
reputació a Internet.

5

PROTEGIR LA INFORMACIÓ SENSIBLE

Finalment, però no menys important, si la informació és
realment sensible heu de dir als vostres fills que no la
publiquin a Internet! Per a més detalls, descarregueu el full
de Consells sobre “Informació personal”.

MÉS INFORMACIÓ?
Política d’ús de dades de Facebook:
www.facebook.com/about/privacy/
Servei d’ajuda sobre privacitat de Facebook:
www.facebook.com/help/privacy

En trobareu més a la xarxa Insafe
www.saferinternet.org
www.internetsegura.cat

