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PRIBATUTASUNA SARE SOZIALETAN  

Sare sozialak buruz eta zentzuz erabili behar dira. 
Ardurarik gabe jokatzen badugu, arazoak izan 
ditzakegu. Izan ere, pribatutasuna zaindu ezean, arazo handiak izan ditzakegu.

Pribatutasuna, sare sozialetan jartzen dugun informazioaren babes-maila da. Beste 
erabiltzaileek informazio hori bereganatzeko duten eskuragarritasun-graduarekin lotuta dago.

Sare sozial gehienek aukera desberdinak eskaintzen dituzte, zure kontuaren pribatutasuna 
ezartzeko. Horrela erabaki dezakezu zer parteka dezakezun besteekin eta zer ez.

Oro har, zure eskuetan ez ezik beste pertsona batzuenetan ere badago erabakitzea zuri buruz zer 
datu agertzen diren Interneten. Batzuetan, argazkietan, bideoetan eta datu pertsonaletan guri 
buruzko informazio gehiegi ematen dugu. Hori arriskutsua izan daiteke, material hori asmo 
gaiztoko pertsonen eskuetara iristen bada. Kontu handiz jokatu beharra dago besteren eskura 
jartzen den informazioarekin, eta, ahal den neurrian, erabiltzaile fidagarriei eta lagunei baino ez 
diegu baimena eman behar, informazio hori eskuratzeko. Behar den informazio pertsonala baka-
rrik jarri jendaurrean, eta ez zabaldu ez zure helbidea, ezta telefonoa ere.

Argazki jakin batzuk partekatzeak arazoak ekar ditzake. Gaur egun laguntzat dauzkazunek zure 
kontra erabil dezakete informazio hori, zure lagun izateari utziz gero. Pribatutasun-aukerak 
aktibatuta edukitzeagatik, zure lagun-zerrendako pertsonek kopia eta beste nonbait erabil 
dezakete zuk argitaratzen duzuna. Sare sozial batean irudi edo bideoren bat ikusgai jarri aurretik, 
argi eduki behar duzu nola kudeatu material horren jabetza intelektuala. Edukiak partekatzeko 
modu bat baino gehiago dago. Beste norbaitek sortutako edukiak erabiltzen badituzu, 
kontuan hartu, baita ere, nola sortu ziren.

Dibertigarria izan daiteke beste jende asko ezagutzea, zure lagunak izan daitezen. Batzuek, 
ordea, gezurrezko nortasunak erabiltzen dituztela kontuan hartu behar duzu, beste pertsona 
batzuk direla sinestarazteko. Zuhurra izan behar duzu, pertsonalki ezagutzen ez duzun jendearekin 
komunikatzen zarenean, batez ere elkarrizketa sexu-gaietara edo xehetasun fisikoetara lerratzen 
hasten bada. Ez egin aurrez aurreko hitzordurik. Ez zaitez geratu online ezagutu duzun 
norbaitekin. Pertsona horrekin hitzordua egitea beste biderik ez badaukazu, ez joan bakarrik. 
Leku publiko batean geratu, esaiezu gurasoei edo konfiantzako helduren bati, eta joan lagunekin.

Aholku hauei jarraitu beti:

- Ezagutu eta behar bezala ezarri pribatutasun-aukerak.

- Ez jakinarazi pasahitza inori.

- Ez argitaratu zure gurasoek edo irakasleek ikustea nahi ez zenukeen edukirik.

- Izan zaitez zu zeu. Beste inor zarela esatea baino hobea izango da beti.

- Onartu soilik ezagutzen dituzun pertsonengatik datozkizun adiskidetasun-eskariak.
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1.- Nire pasahitza esan behar al diet neure lagunei?

Bai  Ez

2.- Profil pertsonal bat baino gehiago sor al ditzaket?

Bai  Ez

3.- Neure kontuaren pribatutasuna ezarri behar dut?

Bai  Ez

4.- Nahitaezkoa al da dena nire kontaktu guztiekin partekatzea?

Bai  Ez

5.- Interneten dagoen pribatutasuna nire eskuetan bakarrik al dago?

Bai  Ez

6.- Beste inork erabil al dezake nire argazki bat?

Bai  Ez

7.- Bideoak edo argazkiak Internetera igoz gero, beren jabetza-eskubideak galtzen al ditut?

Bai  Ez

8.- Onartu behar al ditut ezagutzen ez ditudan pertsonek egindako gonbidapenak?

Bai  Ez

9.- Interneten ba al da gezurrezko nortasuna darabilen jenderik?

Bai  Ez

10.- Komeni al da Interneten baino ezagutzen ez den jendearekin geratzea?

Bai  Ez
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