Quins drets tenim
sobre les nostres dades
personals?

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades és la institució independent creada per garantir el dret a la protecció de dades personals

Dret a ser informats.
Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
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DIA EUROPEU
DE LA PROTECCIÓ
DE DADES

ETS CONSCIENT DEL QUE T’HI JUGUES?
Telèfons intel·ligents
Tauletes
Ja tens l’IMEI guardat?
L’IMEI és un identificador únic
del dispositiu. El trobaràs a la
caixa quan compris un telèfon
nou o 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!

Xarxes socials

Internet

Has penjat fotografies, vídeos
o informació d’altres persones?
Saps que necessites el seu
consentiment?

Saps que Internet no oblida mai?
Una vegada penjat un contingut a
Internet deixa de ser privat: qualsevol
el pot copiar, utilitzar i reproduir.
Vés amb compte, costa molt poc de
publicar però costa molt d’eliminar.
Internet no oblida mai!

El teu perfil és 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 diferents de contactes:
amics, família, feina, estudis, etc.)

Tens activada la
geolocalització al dispositiu?
Dóna informació de la teva
ubicació geogràfica de forma
automàtica. Configura-la
correctament segons les teves
necessitats.

Utilitzes Internet per accedir a
xarxes socials, per comprar, per
fer tràmits, per accedir al banc
en línia?
Assegura’t d’emprar una connexió
segura (https). Recorda sempre de
sortir de la sessió, no n’hi ha prou de
tancar l’aplicació.
Coneixes els perills de la
missatgeria instantània?
Verifica’n la privacitat i configura’n l’ús
quan xategis (WhatsApp, Facebook,
Facetime, Gmail, Talk...).

Vols vendre o regalar el mòbil,
la tauleta, l’ordinador,...?
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.)

Et demanen dades personals als
formularis que emplenes per
Internet?
No donis més dades de les necessàries,
únicament emplena els camps
obligatoris i sempre verifica’n la
finalitat i l’ús.

Utilitzes el correu electrònic?
Quan enviïs correus electrònics a
diverses persones alhora, recorda
de fer-ho sempre amb l’opció
“còpia oculta” (Cco), potser
hi ha persones que no volen
que es divulgui la seva adreça
electrònica.

Utilitzes un ordinador públic?
En acabar, tingues present d’esborrar
l’historial de navegació i les galetes
(cookies), i de tancar les sessions.
Darrera teu pot ser utilitzat per altres
persones que podrien veure dades
personals teves.

PROVA EL RASTRE
QUE DEIXES A INTERNET:

Saps què són les galetes?
Són arxius de text usats per llocs web
per recordar dades d’interès sobre els
visitants, -configuracions, pàgines
consultades- cada vegada que s’hi
connecten.
Utilitzes WI-FIS obertes?
Tingues cura, tota la informació del
teu dispositiu pot quedar al descobert.

https://www.apda.ad/rastres

Trobaràs molta més informació a l’enllaç: www.apda.ad

Consulta’ns

