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ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ...
ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
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ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δικαίωμα στη «λήθη»: με τους νέους κανόνες θα μπορείς να

Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο επεξεργάζεται τώρα μία
σε βάθος αναθεώρηση της νομοθεσίας,
προκειμένου να καθοριστούν οι
κοινοί κανόνες που θα ενισχύσουν
την προστασία της ιδιωτικής ζωής
του καθενός και θα διευκολύνουν
ταυτόχρονα τη δραστηριότητα των
επιχειρήσεων.

ζητήσεις να διαγραφούν τα προσωπικά σου δεδομένα. Μέχρι
πού όμως μπορεί να φτάσει αυτό; τί θα γίνει με την ελευθερία
της έκφρασης;
Profiling: κάποιος χρησιμοποιεί τα προσωπικά σου δεδομένα
για να αναλύσει και να προβλέψει τις κινήσεις σου ή την συμπεριφορά σου (καταναλωτικές προτιμήσεις, εργασία, αποφάσεις
οικονομικού χαρακτήρα, υγεία κ.λπ.). Ποιοι κανόνες πρέπει να
διέπουν τον τομέα αυτό;
Ρητή συγκατάθεση: το νομοσχέδιο προτείνει να είναι δυνατή η
χρήση των προσωπικών σου δεδομένων μόνο μετά από τη ρητή
σου συγκατάθεση. Πώς όμως θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη;
Πρόσβαση στα δεδομένα και μεταφορά τους: η νέα νομοθεσία θα σου δίνει το δικαίωμα να έχεις πρόσβαση στα προσωπικά
σου δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κάποιο πάροχο υπηρεσιών ίντερνετ αλλά και να τα μεταφέρεις σε έναν άλλο. Ποια
όρια πρέπει να τεθούν σε αυτό;
Κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων: για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των παρόχων, θα τεθούν σε ισχύ συγκεκριμένες κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Πόσο
αυστηρές πρέπει να είναι αυτές οι κυρώσεις;
Η νομοθεσία αναμένεται να εγκριθεί εφέτος. Θα ισχύσει σε όλα

Οι εκπρόσωποί σας στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
συζητούν με ποιο τρόπο θα
βελτιωθεί η νομοθεσία που
διέπει την προστασία των
δεδομένων στο Διαδίκτυο.

τα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Μπορείς να κάνεις πολλά για να
βελτιώσεις την προστασία της ιδιωτικής
σου ζωής στο Διαδίκτυο, όμως δεν θα
είναι ποτέ αρκετά: χρειάζονται αυστηροί
και συνεκτικοί κανόνες. Ωστόσο, η
νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των
δεδομένων, που ισχύει από το 1995, έχει
πια ξεπεραστεί και δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα του διαδικτυακού
κόσμου. Επιπλέον, οι κανόνες διαφέρουν
από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αυτές
αποδυναμώνουν την προστασία των
πολιτών και δημιουργούν προβλήματα
στις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρότερες.
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1.

ΑΥΤΟΙ ΡΩΤΟΥΝ.
ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΤΕ.

4.

ΕΣΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ,
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΠΟΥΛΑΝΕ.

8.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.

Δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντάς απλώς επειδή σου το

Ψάξε λίγο και δες τα προφίλ των άλλων: ό,τι μπορείς να διαβάσεις

Κράτα τον υπολογιστή σου ασφαλή, και πρόσεχε τα στοιχεία

ζητούν. Αν φτιάξεις έναν λογαριασμό e-mail, δεν χρειάζεται

γι’ αυτούς, μπορούν κι εκείνοι να διαβάσουν για σένα. Το ανέβασμα

που δίνεις στο Διαδίκτυο... Τι γίνεται όμως με εκείνους που

να δώσεις πλήρη στοιχεία. Κι αν εγγραφείς σε κάποιο μέσο

φωτογραφιών μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα καθώς

αποθηκεύουν τα δεδομένα σου; Μπορεί εσύ να εφαρμόζεις

κοινωνικής δικτύωσης, μπορείς να περιορίσεις στο ελάχιστο

όταν ανεβάζεις προσωπικές φωτογραφίες στο Διαδίκτυο, δεν έχεις

τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας, όμως κινδυνεύεις

τα προσωπικά σου δεδομένα. Έτσι, αν δεν χρειάζεσαι απάντη-

πια σχεδόν κανέναν έλεγχο στο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

αν μια ιστοσελίδα δεν μπορεί να τα κρατήσει ασφαλή. Πόσο

ση, μπορείς να δώσεις ένα ψεύτικο e-mail.

Σκέφτεσαι ακόμα να συμπληρώσεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες;

αξιόπιστοι είναι οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων και τα συστήματα

2.

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ COOKIES
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ.

5.

ασφαλείας που χρησιμοποιούν;

ΚΡΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΟΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ.

9.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ
ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ.

Βεβαιώσου ότι μόνο οι ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι συλ-

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι χρυσωρυχεία για τους κυνη-

λέγουν πληροφορίες υπό μορφή «cookies», δίνοντας στον

γούς δεδομένων. Γι’ αυτό πρέπει να τους δυσκολέψεις, ορίζοντας για τον

Εξέτασε τη χρήση μιας ξεχωριστής μεθόδου πληρωμής

browser που χρησιμοποιείς την εντολή να απορρίπτει τα

λογαριασμό σου τις αυστηρότερες επιλογές ασφάλειας. Σε μια έντονη

αποκλειστικά για τις διαδικτυακές αγορές σου. Όρισε χαμηλό

cookies από τρίτους. Μειώνεις έτσι τις πιθανότητες να κλα-

συζήτηση στο ίντερνετ, μπορεί να σου ξεφύγουν περισσότερα από όσα

πιστωτικό όριο έτσι ώστε, αν κάποιος υποκλέψει τις πληρο-

πούν οι πληροφορίες από αδίστακτους κυνηγούς δεδομένων

θα ήθελες, γι’ αυτό να ελέγχεις ό,τι ανεβάζεις, ώστε να είσαι βέβαιος ότι

φορίες της κάρτας σου, η ζημιά να είναι μικρή.

που βάζουν διαφημίσεις στις σχετικές ιστοσελίδες.

δεν σου έχουν ξεφύγει λεπτομέρειες από τα προσωπικά σου δεδομένα.

3.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ,
ΟΧΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ.

6.

ΚΛΕΙΝΕ ΤΗ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ
ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΛΗ.

10.

ΤΑ ΧΟΝΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΝΟΥΝ, ΤΑ ΨΙΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ.

Οι κωδικοί σου πρέπει να είναι φρουροί των στοιχείων σου,

Όταν παραμένεις συνδεδεμένος σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης

Ισχύει στο ίντερνετ, όπως ισχύει και οπουδήποτε αλλού:

όχι διαβατήρια προς τα προσωπικά σου δεδομένα. Μη χρησι-

ή έναν τραπεζικό λογαριασμό στο ίντερνετ, είναι σαν να αφήνεις

πρόσεχε τι υπογράφεις. Για παράδειγμα, ορισμένα συμβό-

μοποιείς παντού τον ίδιο κωδικό, μη βάζεις το username σου

το αυτοκίνητό σου ξεκλείδωτο: η είσοδος είναι διάπλατα ανοιχτή

λαια ανανεώνονται αυτόματα και θα πρέπει να δηλώσεις

στη μια ιστοσελίδα και μετά ως κωδικό σε μία άλλη: οι χάκερς

για τους χάκερ. Για να αποφύγεις αυτόν τον κίνδυνο, πρέπει να

έγκαιρα ότι θέλεις να τα διακόψεις αν δεν θέλεις να χρεωθεί

κάνουν και διασταυρώσεις. Για τους κωδικούς χρησιμοποίησε

αποσυνδέεσαι από τους λογαριασμούς προτού ξεκινήσεις την

η πιστωτική κάρτα σου.

αριθμούς και γράμματα, μερικά σε κεφαλαία, σε συνδυα-

περιήγηση στο Διαδίκτυο.

σμούς που δεν φτιάχνουν αληθινές λέξεις.

7.

ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΟΥ;

Αν χρησιμοποιείς δίκτυο WiFi, βεβαιώσου ότι δεν έχεις λαθρεπιβάτες.
Ασφάλισε το δίκτυό σου με δύσκολο κωδικό πρόσβασης και,
όταν μπορείς, να χρησιμοποιείς κρυπτογράφηση WPA, που είναι
ασφαλέστερη.
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