
Le antes de  aceptar!  O  que non lemos das
Condicións e Termos de uso.

Cando nos damos de alta nun servizo, unha alta porcentaxe de xente non le as súas

condicións de uso e adóitaas aceptar directamente. Esta non é unha boa práctica e

habemos de cambiala. Explicámosche as razóns.

A porcentaxe de xente que le os Termos e Condicións de uso dos servizos nos que se

rexistra é moi baixo. Isto é un feito. Case todos imos directamente á última páxina e

dámoslle ao botón de aceptar con "os ollos pechados".

Aínda que non é o correcto, converteuse en algo habitual, e é que están pensadas para

iso. Son longas, tediosas e cunha xerga legal pouco amigable para o lector do montón,

ademais de que cada certo tempo son modificadas co que debemos volver relelas. Pero

non deixan de ser un contrato que estamos a asinar cos creadores deses servizos. Por

iso, habemos de expornos as consecuencias de non saber realmente que estamos a

aceptar.

Sería moi recomendable que todos as lésemos, pero tamén podemos facer unha simple

procura na internet para coñecer un pouco máis deses servizos e o que o seu uso supón.

Mesmo  hai  extensións  para  os  nosos  navegadores,  aínda  que  en  inglés,  que  nos

resumen  e  informan  das  condicións  de  cada  aplicación  e  das  cláusulas  máis

"controvertidas".  Un  exemplo  é  a  extensión  Terms  of  Service

(https://tosdr.org/downloads); Didn' t Read (https://tosdr.org/downloads) ou " ToSDR",

dispoñible para os principais navegadores excepto Internet Explorer.
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Mostrámosvos  algúns  exemplos  das  condicións  que  aceptamos,  nos  servizos  e/ou

aplicacións máis comúns.

Dropbox: esta ferramenta, para ter accesible desde múltiples dispositivos toda a nosa

información, se reserva unha cláusula que, de coñecela, pode facer cambiar o noso uso

da mesma. Basicamente a empresa resérvase o dereito de suspender ou cancelar os

servizos en calquera momento. O que significa que podería ser que dun día para outro,

desapareza a nosa conta de Dropbox enteira, e quedémonos sen todos os datos que

almacenamos nos seus servidores. Se os usuarios deste servizo fosen conscientes desta

cláusula,  todos  eles  farían  copias  de  seguridade

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/03/31/que-no-te-pase-ti)  da  información

que almacenan ou sincronizan neste servizo,  para evitar  un posible susto.  Tanto se

usamos Dropbox como almacén na nube da nosa información coma se usámolo para

sincronizar a nosa información entre todos os nosos dispositivos de forma automática,

sería recomendable utilizar outro servizo adicional de almacenamento na nube ou outra

opción  alternativa  á  hora  de  facer  as  nosas  copias  de  seguridade para  non  perder

información o día que Dropbox decida suspender ou cancelar os seus servizos.

Google: Toda información que Google obteña de nós, pode ser usada para calquera dos

seus  servizos.  Isto  é  algo bo para  mellorar  as  súas  procuras  e  adecualas  ás  nosas

necesidades, pero tamén a utilizan para ensinarnos publicidade adaptada a cada un de

nós.  Basicamente ao aceptar  eses  termos  ou condicións  de  uso,  estamos  a  darlles

permiso para almacenar todos os nosos datos e usalos segundo convéñalles.

Facebook: Esta rede social 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/14/seguridad-y-privacidad-en-redes-

sociales-i-facebook-todo-lo-que-debes-sab) é quizá a que máis controversia xera nas 

súas condicións de uso. Principalmente deixa claro nos seus termos de uso que todo o 

que subas á súa rede social (fotos, vídeos, estados, información etc.) pasa a ser da súa 

propiedade. É dicir que calquera información túa (https://www.osi.es/es/tu-informacion-

personal) que subas ao teu muro, pode ser usada por Facebook. De feito, se sobes unha 

foto, e queres borrala, non podes. Pódela deshabilitar, para que non sexa accesible 
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desde o teu muro, pero queda nos seus servidores. Por este motivo, debemos 

recapacitar sobre as cousas que subimos ao noso perfil.

Youtube:  De maneira similar ao que Facebook fai  coa túa información,  tamén o fai

Youtube cos vídeos que subimos. Tes a opción de borralos, pero Youtube resérvase o

dereito para retelos aínda que non reproducilos.

Yosemite: Como adoita ocorrer coas novas versións dos sistemas operativos de Apple,

son gratuítos.  Pero has de saber  que cando actualizas  á  nova  versión,  non estás  a

adquirir o sistema operativo. Apple préstacho para que o uses, e no caso de que cambie

de propietario o teu computador, has de volver deixalo co sistema operativo co que o

compraches, pois non se presta ao equipo, préstase á persoa que o vaia a usar. Isto

pode non supoñer un problema importante, pero non deixa de ser curioso que cando

cremos adquirir algo, tan só permítellenos o seu uso puntual.

Twitter: Aínda que esta rede social 

(https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/04/21/seguridad-y-privacidad-en-redes-

sociales-ii-twitter-todo-lo-que-debes-sab) sae ben parada das valoracións realizadas 

sobre a súa política de termos e condicións de uso, resérvase o dereito para cambialos 

sen consultar aos seus usuarios. Con isto resérvase un as na manga por se nun futuro 

quixese posuír os dereitos dos nosos tweets e fotos como fai Facebook, por exemplo.

Game Station: Este é o caso máis divertido e aínda que se trata dunha broma, fainos

reflexionar sobre o feito de que ao aceptar as condicións de uso dun servizo sen antes

lelas coidadosamente, realmente podemos estar a aceptar condicións abusivas sen ser

conscientes diso.

Game Station, para chamar a atención sobre este feito,  incluíu como condición: "Ao

enviar unha orde de compra pola web o primeiro día do cuarto mes do ano 2010, Anno

Domini,  estás de acordo en concedernos a opción non transferible de reclamar, por

agora e para sempre,  a  túa alma inmortal."  Máis  de 7500 persoas aceptaron estes

termos.

Todos estes casos son exemplos de cláusulas que aceptamos sen pararnos a valorar. É

necesario que nos informemos e coñezámolas para facer un uso seguro e adecuado de

todos estes servizos.
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Do mesmo xeito que facemos con cada contrato que asinamos no noso día a día, lendo

cada punto e valorando o que realmente aceptamos, é recomendable ler todas estas

cláusulas e condicións. Aínda así, se non nos vemos capaces diso ou non entendemos

algún punto, debemos informarnos e tratar de coñecer e entender os máis relevantes.

Deste xeito, poderemos decidir en que servizos rexistrámonos e como utilizamos cada

un deles.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


