
Προσωπικά Δεδομένα



Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

• Είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε 
ατόμου, όπως:

• το όνομα και το επάγγελμά του,
• η οικογενειακή του κατάσταση,
• η ηλικία του, 
• ο τόπος κατοικίας, 
• η φυλετική του προέλευση, 
• τα πολιτικά του φρονήματα,
• η θρησκεία που πιστεύει,
• οι φιλοσοφικές του απόψεις,
• η συνδικαλιστική του δράση,
• η υγεία του, 
• η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες.



Μερικές φορές τα προσωπικά σου δεδομένα
αφορούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία της
ιδιωτικής σου ζωής , όπως στο θρήσκευμά
σου, στις πολιτικές σου πεποιθήσεις ή στην
κατάσταση της υγείας σου και άλλα.



• Πολλές φορές, ιδιαίτερα στα κοινωνικά 
δίκτυα,δημοσιεύεις δεδομένα σου που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα 
που δε γνωρίζεις με κακόβουλο σκοπό.



• Προσεκτικός πρέπει να είσαι όχι μόνο όταν 
δημοσιεύεις πληροφορίες για σένα τον ίδιο 
άλλα και πληροφορίες που αφορούν άλλα 
ατομα .



Συμβουλές  για να είσαι ασφαλής 

• Προσέχουμε πάντα τα προσωπικά μας
δεδομένα στο διαδίκτυο, φωτογραφίες και
βίντεο που δημοσιεύουμε.

•



•Δε δημοσιεύουμε, προσωπικά στοιχεία στο 
διαδίκτυο, όπως όνομα ,τηλέφωνο , 

•Διεύθυνση, σε ποιο σχολείο πηγαίνουμε ή 
πληροφορίες για την οικογένειά μας.



Όταν μπαίνουμε σε ιστοχώρους που ζητούν
προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο
συμβουλευόμαστε πάντα κάποιον ενήλικα και
διαβάζουμε τους όρους χρήσης του κάθε ιστοχώρου



Επιλέγουμε «δυνατούς» κωδικούς,
αποτελούμενους από 8 τουλάχιστον
χαρακτήρες.



Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα σε ιστολόγια
μπορούμε να προστατέψουμε την ταυτότητά
μας.



Θυμόμαστε ότι δεν είμαστε ποτέ αόρατοι στο
διαδίκτυο. Όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου αφήνουν
«ηλεκτρονικά αποτυπώματα».

Συγκεκριμένα, το ψηφιακό αποτύπωμα είναι μια
συλλογή από όλα τα ηλεκτρονικά «ίχνη» που
αφήνουμε πίσω μας καθώς πλοηγούμαστε στο
Internet. Κάποια από αυτά είναι περιεχόμενο που
οι ίδιοι συνεισφέρουμε εθελοντικά, όπως είναι το
προφίλ μας στα κοινωνικά δίκτυα. Κάποια άλλα
«ίχνη» είναι παθητικά, για παράδειγμα τα cookies
που ένα online κατάστημα αποθηκεύει στον
browser μας κ.ο.κ.



Θυμόμαστε ότι οτιδήποτε ανεβάζουμε στο
Διαδίκτυο μπορεί να μείνει εκεί για πάντα!
Αισθανόμαστε άνετα αν τις πληροφορίες ή
φωτογραφίες που ανεβάζουμε στο διαδίκτυο τις δει
δάσκαλός μας, ο μελλοντικός μας φίλος, ο
μελλοντικός μας εργοδότης; Εάν η απάντηση είναι
«όχι», τότε δε θα πρέπει να τις ανεβάζουμε.



• Για να μείνουμε ασφαλείς πρέπει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης να έχουμε λίγους φίλους που τους 
εμπιστευόμαστε . Αν μας προδώσουνε τους 
διαγράφουμε . Ποτέ δεν πρέπει να εμπιστευτούμε 

τους κωδικούς μας ακόμα   και σε φίλους, γονείς ή 

συγγενείς…….



Σκεφτείτε πριν αποκαλύψετε δεδομένα- Αν λαμβάνετε
γράμματα, e-mails,μηνύματα στο κινητό ή στο Facebook
που σας ζητούν πληροφορίες, μην απαντήσετε αν δεν
είστε σίγουροι από ποιον προέρχονται.



Χρησιμοποιήστε διαφορετικά συνθηματικά στους
λογαριασμούς σας (π.χ. E-mail, Facebook, Twitter, TicToc).
Επιλέψτε συνθηματικά που είναι εύκολο να να θυμάστε,
αλλά δύσκολο για τους άλλους να μαντέψουν.



Μια εργασία για τον ΟΔΥΣΣΕΑ 2022
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
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