Medidas para preservar a privacidade em linha

Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

Usar apenas a dispositivos seguros e de confiança («firewall» ligado,
antivírus atualizado…).

Biblioteca Escolar / Centro
de Recursos Educativos

Evitar usar redes 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…).
Adotar comportamentos de navegação segura e responsável (ter
cuidado com publicidade enganosa, ligações ou anexos
desconhecidos...).
Usar senhas seguras; uma senha diferente para cada conta; mudá-las
periodicamente; nunca as revelar.
Ter cuidado na publicação e partilha de dados pessoais:
- divulgar apenas o mínimo de informações e preferências pessoais;
- evitar publicar fotos de que se possam deduzir informações e revelar
a rotina pessoal e/ou familiar.
Nunca esquecer de encerrar as contas ao sair.
Limpar o «Histórico» e os ficheiros temporários.
Esvaziar o «Lixo» do computador.

Boa navegação!
Para outras informações ou pesquisar no catálogo
em linha, podes consultar a página da BE em:

lermos.net

Identidade e
privacidade em linha

O que é a identidade?

Ameaças à identidade e à privacidade em linha

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.

Roubo dos nossos dados privados e/ou de identificação pessoal por
alguém que os pode usar com vista a lucrar com isso e/ou de modo a
prejudicar-nos:
- por acesso indevido às nossas contas, nomeadamente através de vírus
e spyware;
- por recolha e registo dos nossos hábitos e preferência de navegação.

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

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.

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
Há quem divida o direito à privacidade em linha em três outros
direitos: direito de não ser monitorado; direito de não ser registado;
direito de não ser reconhecido.

