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Przykładowe odpowiedzi dotyczące materiału pomocniczego dla grup „Ograniczanie informacji”
Historia 1
•

Dlaczego zachowanie opisane w tekście nie gwarantuje anonimowości?

Podając swoje prawdziwe imię i nazwisko na portalu internetowym, umożliwiasz swoją
identyfikację osobom prowadzącym serwis, a także innym osobom, które mają dostęp do danych
zamieszczonych w serwisie.
•

Jakie mogą być konsekwencje tego zachowania dla prywatności?

Różne osoby mogą się dowiedzieć o Twoich intymnych sprawach. Masz ograniczony wpływ na to,
jak prywatne informacje będę wykorzystywane przez właścicieli portalu.
•

Jak w opisanej sytuacji można się zachować, by nie ujawniać innym tylu informacji o
sobie?

Najlepiej skorzystać z pomocy psychologicznej poza siecią. Ewentualnie możesz zalogować się na
portalu z użyciem fikcyjnego imienia i nazwiska. Zawsze przed skorzystaniem z takich usług
zapoznaj się z regulaminem.
Historia 2
•

Dlaczego zachowanie opisane w tekście nie gwarantuje anonimowości?

Publikując zdjęcia ze swoim wizerunkiem na portalu społecznościowym, umożliwiasz identyfikację
swojej osoby wszystkim, którzy mają do nich dostęp (w przypadku niektórych ustawień
prywatności może to być każdy człowiek korzystający z Internetu). Oznaczenie osób ułatwia
identyfikację.
•

Jakie mogą być konsekwencje tego zachowania dla prywatności?

Inne osoby mogą się dowiedzieć, z kim, gdzie i w jaki sposób spędzasz czas. W ten sposób
informacje o Twoich zwyczajach mogą trafić na przykład do potencjalnych pracodawców.
•

Jak w opisanej sytuacji można się zachować, by nie ujawniać innym tylu informacji o
sobie?

Przed udostępnianiem zdjęć lub informacji warto zastanowić się, czy rzeczywiście chcesz dzielić
się nimi ze wszystkimi (weź pod uwagę nie tylko swoje preferencje, ale również prywatność innych
osób). Zdjęcia można przekazać bezpośrednio za pomocą przenośnej pamięci, ewentualnie przesłać
e-mailem albo udostępnić w sieci w taki sposób, by miały do nich dostęp tylko wybrane osoby.
Historia 3
•

Dlaczego zachowanie opisane w tekście nie gwarantuje anonimowości?

Twoja aktywność na portalu społecznościowym jest widoczna dla innych. Zmianę statusów
dotyczących życia prywatnego mogą zobaczyć znajomi, a jeśli profil jest publiczny — wszystkie
osoby korzystające z portalu. Zawsze ma do nich dostęp administrator serwisu.
•

Jakie mogą być konsekwencje tego zachowania dla prywatności?

Wiele osób dowie się o zaistniałej sytuacji, również Twój chłopak lub dziewczyna, dla których
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może to być przykre doświadczenie. Niektóre osoby, nie mając pełnych informacji, mogą snuć
domysły na temat różnych wersji wydarzeń, rozsiewać plotki wśród znajomych. Informacje o
Twoim statusie trafią do reklamodawców, wpływając na treść reklam, które widzisz w sieci.
•

Jak w opisanej sytuacji można się zachować, by nie ujawniać innym tylu informacji o
sobie?

Przed zamieszczeniem informacji w sieci zastanów się, czy na pewno o Twoich intymnych
sprawach powinni wiedzieć wszyscy znajomi. Nie warto podejmować decyzji od razu, tylko
odczekać dzień lub dwa, aż emocje opadną. Wtedy jest mniejsza szansa, że będziesz żałować swojej
decyzji. Zamiast wrzucać informacje do sieci, warto porozmawiać z bliską osobą o tym, co się
wydarzyło.
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