
A  túa  privacidade  é  importante,  non  a
descoides!

Os nosos datos persoais non só din como nos chamamos e onde vivimos, tamén

falan  dos  nosos  gustos,  afeccións,  crenzas,  etc.  Por  iso,  debemos  saber  como

protexelos. A LOPD e o dereitos ARCO axúdannos a facelo.

Temos dereito a que os nosos datos persoais estean protexidos cando usamos Internet.

O que significa que podemos decidir sobre quen manexa a nosa información e como o

fai.  En  España  regúlase  na  Lei  Orgánica  de  Protección  de  Datos  ou  LOPD

(https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf).

Que  son  os  datos  persoais? Datos  que  permiten  identificar  a  unha  persoa.  Por

exemplo,  o  noso  nome,  a  data  e  lugar  de  nacemento,  DNI,  dirección  postal  e

electrónica, sexo, relixión, fotografías, vídeos... incluso a nosa dirección IP.

Por que debemos protexelos? Porque se os nosos datos non están protexidos, poden

ser usados de forma fraudulenta.  Unha persoa malintencionada podería suplantar a

nosa  identidade  e  facer  cousas  como,  utilizar  os  nosos  datos  bancarios  para  facer

compras ou transferir o noso diñeiro a outras contas, acceder as nosas contas de correo

electrónico ou facerse pasar por nós nos nosos perfís de redes sociais.

Cando nos rexistramos en calquera servizo da internet, introducimos os nosos datos

persoais e ao facer clic en Aceptar, damos o noso consentimento tanto á súa política de

privacidade  como  ás  súas  condicións  de  uso.  Por  este  motivo,  antes  de  facer  clic
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primeiro debemos ler estes documentos para saber que van facer cos nosos datos e

como os van a tratar.

Por que ás empresas interésanlles os nosos datos? Moitas compañías utilízanos para

dirixir  publicidade  personalizada  ou  para  facer  estudos  estatísticos  sobre  os  nosos

hábitos de consumo ou gustos.

As empresas ás que cedemos os nosos datos deben aplicar a LOPD e isto debe quedar

reflectido na súa “Política de privacidade”. Como? Deben proporcionarnos información

clara e específica sobre:

• A propia empresa: Nome da empresa, datos de contacto, localización, CIF, etc.

• Para  que van utilizar  os nosos datos  persoais:  Debemos ter  moi  claro a  que

estamos  a  dar  o  noso  consentimento  e  comprobar  que  só  os  usan  para  tal

propósito.

• Se van compartir os nosos datos con outras compañías: Deben informarnos antes

de facelo por se queremos negarnos.

• Como podemos cancelar ou modificar os nosos datos en caso necesario.

• As medidas de seguridade que utilizan para protexer os nosos datos.

Se non atopamos esta información de forma clara antes de ceder os datos, entón a

empresa non cumpre coa lei actual e sería razoable desconfiar dos seus servizos.

Ao aceptar un servizo damos o noso consentimento tanto á súa política de

privacidade como ás súas condicións de uso.

Se necesitamos axuda para defender os nosos dereitos establecidos na LOPD fronte a

calquera entidade pública ou privada, podemos acudir á Axencia Española de Protección

de  Datos.  Temos  información  máis  detallada  nesta  guía

(https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/guia-ciudadano.pdf).

Cales  son  os  nosos  dereitos? Os  dereitos  para  protexer  os  nosos  datos  persoais

coñécense como dereitos “ARCO” e son os seguintes:
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• Dereito  de  Acceso.  Temos  dereito  a  saber  que  información  ten  unha

organización sobre nós.

• Dereito de Rectificación. Temos dereito a rectificar a nosa información se está

desactualizada ou é incorrecta.

• Dereito de Cancelación. Temos dereito a cancelar o uso da nosa información se

xa  non  utilizamos  ningún  servizo  dunha  empresa.  Poden  manter  información

nosa por motivos legais, pero xa non poden usar os nosos datos para nada máis.

• Dereito de Oposición. Se unha organización obtivo a nosa información sen o noso

consentimento  ou  queremos  que  deixe  de  utilizala,  este  dereito  permítenos

opoñernos a que utilicen os nosos datos.

Como exerzo os meus dereitos?

Nesta  páxina  da  AEPD  (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-

derechos),  podemos  atopar  información  sobre  cada  un  deles  e  os  documentos  que

debemos encher e enviar á empresa.
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Por outra banda, se a empresa que xestiona os nosos datos non está en España, non se

lle poderá aplicar esta Lei e a lexislación para aplicar para defender os nosos dereitos

dependerá do país onde se atope a empresa. O primeiro que debemos facer é contactar

directamente coa empresa que está a tratar os nosos datos e se non obtemos resposta

ou  solución,  o  seguinte  paso  é  contactar  co  organismo  (https://www.aepd.es/es/la-

agencia/donde-encontrarnos) que xestione a protección de datos no país no que estea

situada a empresa.

Consellos útiles:

• Revisa as condicións de uso e a política de privacidade antes de darche de alta en

calquera servizo por Internet.

• Comproba  que  a  información  esencial  sobre  protección  de  datos  figura  na

política de privacidade.

• Non proporcións máis información da necesaria cando te rexistres nunha páxina

web ou ao utilizar un servizo.

• Se che molesta o uso que fan dos teus datos, exerce o teu dereitos ARCO.

• Se non atopas o medio para modificar ou cancelar os teus datos, pide axuda á

Axencia Española de Protección de Datos.

Agora que xa coñeces os teus dereitos, exérceos e protéxeche adecuadamente.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)

https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos
https://www.aepd.es/es/la-agencia/donde-encontrarnos

