Preguntes freqüents sobre
DADES PERSONALS
-Què són les dades personals?
És tot allò que permet identificar les persones: nom, cognoms, data de naixement,
adreça, número de telèfon, fotografia, empremta digital...
-Perquè hem de protegir les nostres dades personals?
A Internet, la majoria de llocs són gratuïts. No ens demanen diners, ens demanen
dades personals que tracten i després els permeten vendre publicitat.
Quan et demanin dades personals, només dóna les necessàries, únicament emplena
els camps obligatoris i sempre verifica'n la finalitat i l'ús.
Compte amb els correus electrònics de bancs on demanen que confirmis un compte o
un pagament bancari, sempre són falsos.
-Saps que Internet no oblida mai?
Una vegada penjat un contingut a Internet deixa de ser privat: qualsevol el pot copiar,
utilitzar, reproduir. Vés amb compte, costa molt poc de publicar però costa molt
d'eliminar.
Verifica que el teu perfil sigui segur, configura'n la privadesa, recorda sempre de llegir
i entendre quina informació personal t'interessa que sigui pública i qui hi pot accedir,
crea grups de contactes per amics, família, feina, estudis, etc.
-Què puc fer per instal·lar una aplicació segura en un smartphone o tauleta?
Quan s'instal·la una aplicació mòbil, s'accepta la concessió d'una sèrie
d'autoritzacions, ja que la majoria d'aplicacions accedeixen al llistat de contactes i
telèfons, a la galeria de fotos, a la càmera de fotos directament o a la localització GPS.
-Tothom parla del número IMEI, saps què és?
L'MEI és un identificador únic del
dispositiu.
El trobaràs a la caixa quan compris un
telèfon nou o a sota la bateria o a
l'apartat d'informació general de l'aparell.
En cas de
robatori o pèrdua aquest
codi permet bloquejar l'ús del teu
dispositiu. Guarda l'IMEI en lloc segur, no
se sap mai.

-Sempre porto la geolocalització activada, passa alguna cosa?
La geolocalització dóna informació de la teva ubicació geogràfica de forma
automàtica, configura-la correctament segons les teves necessitats.
-Què són les COOKIES?
Són arxius de text usats per llocs web per recordar dades d'interès sobre els visitants:
configuració, pàgines consultades, número de vegades que has consultat una web,
etc.
-Què passa si em connecto a una WI-FI oberta?
Tingues cura, tota la informació del teu dispositiu pot quedar al descobert.
-Si vull vendre o regalar el meu dispositiu (mòbil, ordinador, tauleta...), què
faig per protegir les meves dades personals?
Restableix la configuració inicial de tots els dispositius abans de desfer-te'n, així
n'eliminaràs totes les dades (contactes, contrasenyes, número de compte bancari,
etc.).
-Com puc saber si el meu perfil a les xarxes socials és segur?
Configura'n la privadesa i recorda sempre de llegir i entendre quina informació
personal, fotos, publicacions, etc. és pública i qui hi pot accedir, comentar, etiquetar.

Els -ing:
Què és el GROOMING?
És el conjunt d'estratègies que una persona adulta desenvolupa via Internet, per
Guanyar-se la confiança d'un menor, amb la finalitat d'obtenir concessions d'índole
sexual
Què és el CIBERBULLYNG escolar?
També anomenat ciberassetjament, és l'agressió psicològica d'unmenor cap a un altre
menor en forma d'insult, amenaça, coacció...,utilitzant un canal tecnològic
Què és el SEXTING?
En aquest cas, l'enviament (entre menors o majors d'edat) de missatges o fotografies
sexualment explícites, pot reportar que qui rep les imatges les utilitzi per obtenir alguna
cosa de la víctima, amb l'amenaça de publicar-les

RECORDA, si mai et trobes en alguna d'aquestes situacions:
* No cedeixis a la pressió ni al xantatge
* No participis en aquests jocs ni responguis missatges problemàtics
* Parla'n de seguida amb els pares, educadors, amics...
* Bloqueja els perfils/comptes indesitjables
* Conserva els missatges com a prova per si cal formular denúncia
* Si tens qualsevol dubte et pots dirigir a la nostra Agència www.apda.ad, o bé al
Servei de Policia www.policia.ad

