
Utilizatorul ca sursă de date
Lumea digitală este un fluviu uriaş de 
informaţii. Dar datele nu se scurg pur  şi 
simplu undeva la întâmplare. Sunt strânse 
şi evaluate de exemplu de comercianţi 
online, bănci, asigurări şi instituţii de stat.

Comportamentul de navigare
Orice acţiune a utilizatorului pe internet este observată: fiecare click, 
fiecare introducere de text şi fiecare upload se înregistrează şi stochează.
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Telefonul mobil şi app-urile

Cine şi-a instalat multe app-uri pe telefon generează şi un flux mare de date. Telefonul care se 

presupune că ar trebui să fie un obiect personal se transformă astfel într-o carte deschisă. 

Cuvintele-cheie din 

Datele personale

Parolele

Agenda

Serviciile de cloud

Datele tehnice:

Urmărirea locaţiei, 

Agenda, Informaţiile 

despre aparatele 

electronice, Microfonul

Site-urile accesate

Activităţile:

Chat-urile, Mesajele, 

Muzica,Fitness-ul, Jocurile, 

Materialele, video
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Reţelele de socializare
Nu doar datele de profil dezvăluie informaţii despre dumneavoastră: şi 
activităţile şi reţelele dumneavoastră vă descriu ca persoană.
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Cumpărăturile online 
Cumpărăturile online sunt foarte practice – nu doar 
pentru dumneavoastră ci şi pentru comercianţii 
care îşi pot face o impresie detaliată cu privire la 
comportamentul dumneavoastră de cumpărător.
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Like-urile & 
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Datele privitoare 
la locaţie

Contactele & 
grupurile
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Sănătatea
Dispozitivele de monitorizare a activităţii fizice (Fitness Tracker) şi 
app-urile pentru sport adună pas cu pas informaţii despre corpul 
dumneavoastră. Prin aceasta se generează de multe ori o perspectivă mai 
amplă decât la o vizită medicală!

Funcţiile 
organismului

Datele pentru plată
Adresele de livrare
Intenţiile de a achiziţiona 
un bun
Produsele preferate
Interesele şi hobby-urile
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Protecţia datelor dintr-o privire

1. Niciun furnizor nu face cadou produsele pe care le prezintă.
2. Fiecare poartă răspunderea asupra datelor sale personale.
3. Transmiterea de imagini, fişiere şi texte: nu uitaţi, internetul nu uită 

nimic!
4. Parolele diferite şi elaborate vă protejează datele personale. 
5. Atenţie la transmiterea unor date sensibile precum adresa sau 

numărul de telefon mobil.
6. Protecţia datelor este un subiect esenţial în familie.
7. Verificaţi drepturile asumate de app-uri şi decideţi care din datele 

solicitate sunt cu adevărat necesare.
8. Procedaţi cu datele străine la fel ca şi cu cele proprii.
9. Programele antivirus de actualitate conferă o protecţie importantă a 

aparatului electronic.
10. Protejaţi-vă sfera privată în reţelele de socializare prin setările 

necesare.
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