
INTERNET

PROTECȚIA DATELOR

PERSONALE PE INTERNET



INTERNETUL ... SPAȚIU PUBLIC

Cuvântul Internet a apărut din îmbinarea a două cuvinte

provenite din limba engleză, interconnected și network,

și descrie o rețea de rețele formată din alte rețele de

calculatoare, toate legate între ele.

Internetul este un spațiu public, deci datele postate on-

line sunt accesibile tuturor vizitatorilor site-urilor

respective.



DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se

referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Informațiile diferite care, adunate, pot duce la

identificarea unei anumite persoane constituie și ele date

cu caracter personal.



DATE CU CARACTER PERSONAL

• un nume și prenume;

• o adresă de domiciliu;

• o adresă de e-mail, care conține numele și prenumele:

prenume.nume@domeniu.com

nume_prenume@domeniu.ro

• un număr de act de identitate;

• codul numeric personal (CNP);

mailto:prenume.nume@domeniu.com
mailto:nume_prenume@domeniu.ro


DATE CU CARACTER PERSONAL

• genul (sexul);

• vârsta;

• rasa;

• ocupația;

• amprentele sau ADN-ul;



DATE CU CARACTER PERSONAL

• date privind locația (de exemplu, funcția de date

privind locația disponibilă pe un telefon mobil);

• o adresă de protocol de internet (IP);

• un identificator de modul cookie (Un „cookie” este

un mic fișier text pe care un site îl plasează pe

calculatorul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil

atunci când îl accesați).



IDENTITATEA VIRTUALĂ

Identitatea virtuală este creată de o persoană pentru a

fi reprezentată în spațiul virtual.

De obicei este un cont protejat de o parolă:

• pe o rețea de socializare;

• într-un joc video;

• într-un sistem de comunicare pe Internet.



FURTUL DE IDENTITATE

Furtul de identitate este o fraudă prin care o persoană

își însușește datele personale ale altcuiva în scopul

obținerii unor beneficii:

• Phishing-ul constă în trimiterea de mesaje în care se

cer date personale (de exemplu pentru a câștiga

diverse premii);

• Colectarea de date pentru „crearea” unui cont;

• Copierea de imagini și date de pe rețelele de

socializare.



PROTEJAREA DATELOR PERSONALE

Pentru ca datele tale personale să fie în siguranță:

• Nu divulga parole nimănui;

• Evită utilizarea parolelor ușor de descoperit (nume,

poreclă, data nașterii);

• Evită divulgarea informațiilor personale (pe rețele de

socializare);

• Dacă totuși trebuie să divulgi date personale pe un

site web, asigură-te că acesta este securizat;



PROTEJAREA DATELOR PERSONALE

Pentru ca datele tale personale să fie în siguranță:

• Ignoră mesajele în care ești anunțat că ai câștigat ceva

(dacă nu te-ai înscris la un concurs sau au expeditor

necunoscut);

• Citește cu atenție mesajele electronice primite. Nu

accesa diverse link-uri pe care acestea le conțin;

• Nu descărca fișiere atașate pe care le primești dacă nu

cunoști exact sursa și rostul acestora.


