Fitxa 4

Informació pública a Xarxes Socials
Comunitat
virtual

Concepte

Dada personal

XARXA SOCIAL
A través d’un
lloc web es
reuneix gent

No hi ha límit
de gent
interactuant a
la vegada
Comunicació
social

Es
comparteix,
es parla,
t’expresses

Tota informació sobre una
persona física la identitat de la
qual pugui determinar-se, directa
o indirectament, mitjançant un
identificador, per exemple un
nom, un núm. d’identificació,
dades de localització, un o varis
elements propis de la identitat
física,
fisiològica,
genètica,
psíquica, econòmica, cultural o
social.

* Saber com funciona la
xarxa social

*No publicar contrasenyes, dades
bancaries, plans de vacances o
inclús dades mediques

* Tenir clar quina
informació volem
publicar

* No hauries de publicar insultes,
ideologies i inclús
comportaments inapropiats

CLAUS
Que has de
saber sobre la
informació que
publiques a les
xarxes socials?

PERILLS

* No saps quines terceres
persones poden veure la
teva informació
* No tenir ben configurada
la privacitat

*Font: AEPD

*Publicar informació
personal per error
* Danyar la teva reputació
social

RECOMANACIONS
Has de revisar periòdicament la configuració de la teva
xarxa social en la que vagis a publicar, per que la teva
privacitat i seguretat siguis el més ajustada a les
necessitats que desitges.
Hem d’intentar tenir el control sobre el que publiquem,
ja que són aspectes privats de la nostra vida.

Saber qui pot tenir accés a les teves publicacions, si el
teu perfil està visible als buscadors o si et poden
etiquetar, segons la xarxa social que tinguis.

La GEO localització és una de les opcions de la
privacitat que no es poden passar per alt, i les dades
de localització també són dades personals.

La informació que publiques a xarxes socials es converteix
en la teva reputació digital: la teva imatge es pot veure
afectada pels continguts que publiques i fer que la teva
imatge personal o laboral es vegi condicionada.

