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Identidade e privacidade
Visita a página web da biblioteca em www.lermos.net

O que é a identidade?
Segundo o dicionário, a identidade é «Condição do que é pessoal, íntimo; vida privada.».
A identidade inclui ‘características’ pessoais, como o nome, género, idade, aparência física, código genético…
Fazem ainda parte da identidade a confissão religiosa ou crença de cada um,
bem como a sua honra e reputação.

O que é a privacidade?
São os aspetos da vida da pessoa que só a ela dizem respeito. Num âmbito
ainda mais reservado, está a sua intimidade.

O que é o Direito à Privacidade?
O direito à privacidade é o direito de manter o domínio sobre tudo o que nos diz diretamente respeito, como o
corpo, a casa, a propriedade, os pensamentos, os sentimentos, os segredos e a identidade.
O direito à privacidade dá-nos a capacidade de escolher que partes desse domínio partilhamos ou não com os
outros.

Direito à Privacidade em linha
Direito de não ser monitorado (não ser visto, ouvido, espiado por outros, sem o
nosso consentimento);
Direito de não ser registado sem autorização (em fotos, vídeos, gravações áudio).

Ameaças à identidade e à privacidade em linha
Roubo dos nossos dados privados e/ou de identificação pessoal por alguém que os pode usar para:
- Lucrar com isso;
- Prejudicar-nos.
Tal acontece:
- Por recolha e registo dos nossos hábitos e preferência de navegação (Google, Facebook);
- Por acesso indevido às nossas contas, nomeadamente através de vírus e spyware;
- Através de spam (que pode levar à recolha e venda dos nossos dados a empresas e organizações).

Quem está interessado nos nossos dados privados?
Empresas e organizações;
Indivíduos com más intenções.

Como abrimos mão da
nossa privacidade?
De modo não intencional:
por ignorância ou desleixo;
De modo intencional: por
ingenuidade ou vaidade.

E ainda…
- Evitar usar redes públicas, de
acesso aberto, para aceder a
contas e serviços privados.
- Configurar as definições de
segurança e privacidade de páginas
e serviços em linha (Google,
Facebook…).
- Nunca esquecer de encerrar as
contas ao sair.
- Limpar o «Histórico» e os
ficheiros temporários dos
navegadores (Chrome, Firefox, …).
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