
PRIVACIDADE

Que é

Cando  un  menor  utiliza  Internet  proporciona  gran  cantidade  de  información  sensible  sobre  si

mesmo, construíndo a imaxe que atoparán os demais sobre el na Rede: a súa identidade dixital.

A forma en que se manexa toda esa información persoal  que xeramos e  publicamos de  forma

voluntaria na Internet coñécese como xestión da privacidade. É un concepto persoal e subxectivo,

por iso debemos buscar un equilibrio entre as vantaxes que nos ofrece a exposición de información

persoal e os riscos asociados. Coidar a nosa privacidade é coidar a nosa reputación en liña, é dicir,

procurar que a nosa imaxe na internet sexa positiva, xa que pode ter serias implicacións sobre o

noso futuro desenvolvemento persoal e profesional.

Ao  contrario  do  que  moitos  adultos  pensan,  os  menores  si  coidan  a  súa  privacidade,  pero

entendéndoa  dunha  forma  diferente:  buscan  evitar  que  persoas  adultas  como  os  seus  pais  e

profesores teñan acceso á súa información na internet.  Con todo, non dan tanta  importancia  ás

consecuencias dos seus actos na internet e cústalles pensar en termos de futuro.

Trátase  de  establecer  que  información  queremos  manter  ao  alcance  só  dalgunhas  persoas,  nun

ámbito privado, pola nosa seguridade. Este pode ser máis íntimo ou máis amplo, e limitarse a máis

ou  a  menos  persoas  segundo  as  nosas  preferencias.  Ademais,  non  toda  a  información  (datos

persoais,  imaxes,  afeccións,  localización,…)  que  hai  sobre  nós  na  internet  publicámola

conscientemente, tamén pode ter outras procedencias:



• Publicación  inconsciente.  Información  que  se  pode deducir  a  partir  dunha  publicación

propia.

• Publicación allea. Datos dun usuario publicados na internet por outras persoas.

• Publicación  automática.  Información  xerada  e  publicada  de  forma  automática  por

programas ou servizos que os usuarios utilizan (por exemplo última hora de conexión, sitios

web visitados, xeolocalización, versión do navegador utilizado, etc.)

En situación

Laura  empezou  o  instituto  hai  uns  días,  e  como  recompensa  por  este  cambio,  os  seus  pais

regaláronlle o seu primeiro móbil. Levaba meses desexando que chegase este momento. Moitos dos

seus amigos xa tiñan un, e non soportaba ter que usar o móbil dos seus pais para mandar mensaxes

de WhatsApp. Agora xa ten total liberdade para falar con quen queira e cando queira…

Unha das primeiras cousas que quere facer é facerse un perfil nas redes sociais que teñen os seus

amigos. Decide facerse unhas cantas fotos divertidas e atrevidas, e publicalas nos seus perfís: non

quere seguir sendo unha nena pequena…

Unhas  semanas  despois,  chégalle  un  rumor  no  Instituto:  din  que  unha  das  súas  fotos  máis

“atrevidas”, nas que saía en bikini, está a circular por aí. Despois comproba que é certo, a súa foto

está noutras páxinas da internet, grupos de WhatsApp, e mesmo impresas en papel colgadas polo

instituto!

Laura  séntese  humillada,  non  deixan  de  difundir  as  imaxes  e  chegarlle  comentarios  ofensivos

respecto diso.  A situación está descontrolada.  Laura nunca pensou que puidesen facerlle isto,  e

agora arrepíntese de non pensalo ben antes de publicar esas imaxes. Está a tentar eliminar eses

contidos, pero non é fácil, xa o ten todo o instituto…

Como afecta os menores

Unha mala xestión da información persoal na internet pode carrexar diversas consecuencias para os

menores. A perda de privacidade é o principal risco ao compartir información privada, conlevando

a exposición pública da intimidade dos menores. Unha vez publicados na internet, pode resultar

difícil borrar eses contidos, xerando máis problemas no futuro. Isto pode supoñer ademais:

• Danos na súa reputación. Ao expoñer contidos privados, estes poden influír negativamente

na imaxe que ofrecen aos demais a través de Internet.



• Suplantación  de  identidade  ou  perfís  falsos.  A publicación  de  información  persoal  e

privada pode facilitar a suplantación de identidade (creación de perfís falsos), simplificando

a dedución de  contrasinais  ou preguntas  de  seguridade  que  permiten  o acceso  a  contas

persoais.

• Riscos para a seguridade persoal. A publicación de información referente a localizacións,

como domicilios, centros educativos ou lugares de lecer habituais, así  como horarios ou

rutinas, pode chegar a carrexar problemas xa que facilita que o menor poida ser localizado

fisicamente.

• Ciberacoso  (https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar).  Calquera  contido

publicado na internet pode ser utilizado nun acoso, sendo máis grave canto máis íntima é a

información.  Un  exemplo  diso  é  a  publicación  de  confidencias  privadas  para  danar  ou

ridiculizar á vítima.

• Sexting  (https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting).  Esta  práctica  de  risco  implica

enviar  a  outra  persoa  contidos  íntimos  a  través  de  Internet,  como  imaxes  ou  vídeos,

perdendo nese momento o control sobre os mesmos.

• Grooming.  Cando un adulto trata de establecer relación cun menor a través de Internet

tendo intencións de carácter sexual, o achegamento adoita incluír episodios de chantaxe. O

adulto utiliza a información íntima do menor como elemento de extorsión, para que este

acceda aos seus desexos baixo a ameaza de facer pública esa información.

• Perdas económicas. A información publicada pode facilitar datos de forma indirecta, como

horarios,  direccións  ou nivel  adquisitivo,  de  tal  modo que  poidan achandar  o camiño a

ladróns e delincuentes. Noutros casos pode proporcionar datos para o acceso a contas de

banca e comercio en liña.

Prevención e fomento do uso seguro

https://www.is4k.es/necesitas-saber/ciberacoso-escolar
https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting


A prevención  sempre  comeza  fomentando  unha  comunicación  sa  cos  menores  e  facéndolles

partícipes dos riscos aos que se enfrontan ao administrar a súa información persoal na internet. Para

iso,  é  fundamental  aprender  a  diferenciar  que  tipo  de  contidos  poden  ser  públicos  e  cales

deberiamos manter en privado.

“Pensar  antes  de  publicar” sempre  é  unha  boa  pauta.  Antes  de  compartir  contido  deben

reflexionar sobre que pensará quen o vexa, como o poderá utilizar e que posibles consecuencias

podería ter, tanto no presente como no futuro. Fomentando un uso máis coidado e menos impulsivo

da súa información persoal tamén traballamos a responsabilidade e a actitude crítica dos menores.

Fomentar este pensamento crítico non só inclúe pensar na propia privacidade, senón tamén na dos

demais. Á hora de compartir información sobre outras persoas, é necesario pedir permiso e gardar a

súa intimidade.

Ademais, existen multitude de  medidas tecnolóxicas que nos axudarán a protexer a información

que publicamos:

• Opcións de privacidade. Configuralas adecuadamente é imprescindible en cada aplicación

ou servizo que utilicen os menores. A miúdo pode resultarlles complexo, polo que podemos

apoiarnos nos centros de axuda de cada servizo e nos recursos que están á nosa disposición,

como  a  Guía  de  Privacidade  e  Seguridade  na  internet

(http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a

%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_de_privacidad_y_seguridad_en_internet.pdf)  da  OSI  e  a

AGPD.

• Opcións de seguridade. Hoxe en día calquera servizo (redes sociais, servizos en liña, etc.)

ou  dispositivo  (computadores,  tablets  e  teléfonos  móbiles),  contén  moita  información

privada  que  debe  protexerse.  O  uso  correcto  de  contrasinais  robustas

(https://www.osi.es/es/contrasenas), bloqueo de pantalla, preguntas de seguridade e outras

opcións de acceso é esencial para limitar o acceso.

• Control  de  contactos  e  amizades.  É  habitual  que  os  menores  engadan nas  súas  redes

sociais a persoas que realmente non coñecen, co que a súa información acaba en mans de

persoas totalmente estrañas. É importante promover unha lista de contactos segura, para que

poidan controlar con quen comparten a información.

https://www.osi.es/es/contrasenas
http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_de_privacidad_y_seguridad_en_internet.pdf
http://xuventude.xunta.es/images/Observatorio_Galego_da_Xuventude/a%C3%B1o_2020/Gu%C3%ADa_de_privacidad_y_seguridad_en_internet.pdf


• Sincronización. Moitas aplicacións conectan a nosa conta de usuario con outras aplicacións

(por  exemplo,  para  tuitear  automaticamente  as  fotos  de Instagram).  Debemos revisar  os

permisos de privacidade de cada aplicación, para evitar publicar información non desexada.

• Uso de equipos públicos. É recomendable evitar o seu uso se se vai a xestionar información

sensible  ou  privada.  Con todo,  de  facelo,  recoméndase  utilizar  a  opción de  navegación

privada (https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/09/01/ordenador-publico-usa-la-opcion-

del-navegador-navegacion-privada)  do  navegador,  non  gardar  os  contrasinais  e  pechar

sesión dos servizos ao finalizar para evitar que calquera que utilice o equipo a continuación

poida acceder ao noso correo electrónico, redes sociais, banca en liña, etc.

• Selección de aplicacións e redes sociais. É importante ler as condicións e permisos de cada

servizo  para  saber  se  son adecuadas  ou supoñen unha ameaza  para  a  privacidade.  Esta

situación tamén aparece ao utilizar aplicacións de terceiros dentro doutros servizos, como

xogos en redes sociais.

Como reaccionar en caso de conflito

Apoio ao menor. É fundamental reaccionar con calma e non culparlle da situación, mantendo a

comunicación e a confianza: conta coa nosa axuda e comprensión.

Establecer  novas  medidas  de  seguridade.  Se  observamos  que  existe  información  privada

publicada sen consentimento, é necesario cambiar os contrasinais dos servizos en liña utilizados, xa

que alguén pode acceder a eles sen permiso.

Comunicación.  Se  outra  persoa  difundiu  información  persoal  do  menor,  a  primeira  opción  é

contactar e facerlle ver que esa información é privada e debería borrala.

Reporte  ao  provedor de  servizos.  Se  o  paso  anterior  non  é  suficiente,  débese  contactar  cos

responsables do servizo onde se publicou para que tomen medidas.

Denuncia. Ante unha situación de ciberacoso, grooming, ou suplantación de identidade, así como

problemas  derivados  da  práctica  do  sexting,  é  importante  contactar  coas  Forzas  e  Corpos  de

seguridade. O centro de saúde e o seu centro educativo poden ofrecer ao menor apoio psicolóxico e

emocional se é necesario.

Fonte: Instituto Nacional de Ciberseguridad
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