
Irudiak: Alex Orbe
1

SMARTPHONEN ERABILERA  

Gaur egun adingabeek 11 urterekin bere lehen mugikorra izaten dute eta lehen 
smartphonea 13 urte inguruan. 

Nerabeek haien smartphoneak erabiltzen dituzte deitzeko, SMS-ak bidaltzeko, 
dei galduak egiteko, argazkiak ateratzeko, musika entzuteko…
 
Smartphoneek eskaintzen dituzten zerbitzu aurreratuak etengabe erabiltzen dira: 
sare-sozialak, jokoak edo bat-bateko mezuak. 

Gurasoek badakite seme-alabek smartphoneak nola erabiltzen dituzten, baina zenbaitetan 
zerbitzu batzuei ematen dieten erabilera gutxiesten saiatzen dira.

Smartphonea beharrezkoa bilakatu da, baina zure smartphonea erabiltzen duzunean 
kontuan eduki behar duzu txarto erabilita arriskuak ugariak direla.

- Zure adinerako desegokiak diren edukietara sartzeko aukera. 

- Ezezagunekin harremanetan jartzea, intentzio txarrak izan ditzaketenak edo zure adina 
dutela esan dezaketenak.

- Pribatutasuna galtzea. Beste pertsona batzuek dena jakingo dute zure jarduerei, 
ohiturei eta ordutegiei buruz, eta informazio hori era desegokian erabili dezakete. 

- Pribatutasuna arriskuan jartzea. Beste norbaitek baimenik gabe zure argazkiak edo 
bideoak bidali ditzake eta horien gaineko eskubidea galduko zenuke. Gainera, 
etorkizunean ezingo zenituzke ezabatu. 

- Smartphonearen mendekotasuna.  Estutasuna edo ziurtasun-gabezia sentitzen duzunean 
smartphonea eskuragarri ez duzunean. Mugikorra hondatzen denean histeriko jartzen 
bazara edo egunero partida bat jolasteko beharra daukazula sentitzen baduzu, 
mendekotasun baten hasieran egon zaitezke. Smartphonerik gabe bizitzen ikasi. 

- Nahi ez den publizitatea edo spam jasotzea.

- Kalte ekonomiko bat edo iruzur bat jasatea, deskarga batengatik diru kopuru altuago 
bat ordainduz, edo promozio batean parte hartzeagatik. 

- Gehiegi ordaindu behar izatea eduki edo aplikazioak deskargatzeagatik, hasieran 
dohainik zirela pentsatuta. 

- Zure datu pertsonalen igorpen masiboa. Promozio batzuetan parte hartzen duzunean, 
zenbaitetan, zure datu pertsonalak beste enpresei ematen dizkiozu. 

- Edukazio txarra: itzali, isilarazi edo jende aurrean zaudenean gorde ezazu. Gehienbat 
klasean, zineman edo beste pertsona batekin hitz egiten ari zarenean. Ondo hezitako 
pertsona bat zara; ez utzi smartphonea zu aldatzen. Eta, batez ere, zure lagunekin duzun 
harreman pertsonalaz disfruta ezazu. 
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1.- Smartphonearen erabilera arriskutsua da

Bai  Ez

2.- Informazio pertsonala eman dezaket hartzailea konfiantzazko pertsona dela 
ez badakit? 

Bai  Ez

3.- Hirugarren pertsonek baimenik gabe nire datu pertsonalak eskuratu ditzakete? 

Bai  Ez

4.- Nire smartphonean partekatzen ditudan argazkiak eta bideoak beste pertsona 
batzuek erabili ditzakete? 

Bai  Ez

5.- Smartphonearen erabilera mendekotasuna sor dezake?

Bai  Ez

6.- 24 ordutan ibili behar naiz konektatuta? 

Bai  Ez

7.- Doako promozioetan parte hartzea etorkizunean ordainketak onartzen dituzula 
esan nahi du? 

Bai  Ez

8.- Promozio batean parte hartzen dudanean nire datuak beste enpresa batzuei eman 
ahal dizkiete? 

Bai  Ez

9.- Onartu baino lehen erabilera baldintzak irakurtzea beharrezkoa al da? 

Bai  Ez

10.- Baldintzak irakurri gabe onartzen baditut, ondoren erreklamatu dezaket? 

Bai  Ez

GALDERAK
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