Αζήλα, 01/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Δξάζε Ελεκέξωζεο θαη Επαγξύπλεζεο Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Άγλνηα βαζηθώλ γλώζεωλ ζεβαζκνύ δεδνκέλωλ ηξίηωλ online
θαη νξζήο αγνξάο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ γηα ηα παηδηά
Άγλνηα βαζηθώλ γλώζεσλ ζεβαζκνύ δεδνκέλωλ ηξίηωλ online αλαδεηθλύνπλ ηα απνηειέζκαηα
1
δηαδηθηπαθνύ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο Γξάζεο Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε
ζπκκεηέρνληεο ην επξύ θνηλό ηελ πεξίνδν 19/12/2014 έσο 15/03/2015 κε ηε ζηήξημε ηεο Wind.
Καη όρη κόλν: ελ όςεη ηεο ενξηήο ηνπ Πάζρα, όπνπ πνιινί από εκάο ζα αγνξάζνπλ ειεθηξνληθά παηρλίδηα
γηα ηα παηδηά καο, αλαδεηθλύεηαη ε άγλνηα ηεο νξζήο αγνξάο ελόο ηέηνηνπ παηρληδηνύ αλάινγα κε ηελ
ειηθία ηνπ εθάζηνηε παηδηνύ:
Δηδηθόηεξα:


2 ζηνπο 10 πηζηεύνπλ όηη κπνξνύκε λα δεκνζηεύνπκε ρωξίο πεξηνξηζκό θωηνγξαθίεο ή βίληεν
άιιωλ αηόκωλ ζην δηαδίθηπν όπνηε ην ζειήζνπκε ή όηαλ εκθαληδόκαζηε θη εκείο ζηηο θσηνγξαθίεο /
βίληεν, ηε ζηηγκή πνπ πάληα πξέπεη λα ιακβάλνπκε ηε ζπλαίλεζε όισλ όζσλ εκθαλίδνληαη ζηηο
θσηνγξαθίεο / βίληεν πξηλ θάλνπκε κηα ηέηνηα ελέξγεηα.



Η γλώζε ηεο νξζήο απνζηνιήο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε γλώκνλα ην ζεβαζκό πξνζσπηθώλ
δεδνκέλσλ – ζηελ πεξίπησζε απηή ηεο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο – είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηε: κόλν 3
ζηνπο 10 απαληνύλ ζωζηά πσο όηαλ απνζηέιινπκε έλα ειεθηξνληθό κήλπκα ζε απνδέθηεο πνπ είλαη
δηθνί καο θίινη, βάδνπκε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο ζηνλ ηνκέα «BCC (blind carbon copy)», θαζώο δελ
κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε πάληα αλ είλαη όινη θαη κεηαμύ ηνπο θίινη, νπόηε αλ ζέινπλ λα γίλεη γλσζηή ε
ειεθηξνληθή ηνπο δηεύζπλζε.



1 ζηνπο 2 πηζηεύεη όηη επηηξέπεηαη ην «θαηέβαζκα» βίληεν (νπνηνπδήπνηε) από ην YouTube, ελώ
κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ επηηξέπεηαη.



Αλαθνξηθά, δε, κε ηελ αγνξά ζωζηώλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ, ηνπιάρηζηνλ 6 ζηνπο 10 δελ
γλωξίδνπλ ην Παλεπξσπατθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο PEGI, θαη ην νπνίν θαηεγνξνπνηεί ηα παηρλίδηα ζε
ειηθηαθέο νκάδεο, παξέρνληαο παξάιιεια θαη ραξαθηεξηζκό πεξηερόκελνπ, ελώ



Από απηνύο πνπ γλσξίδνπλ ην PEGI, ιηγόηεξνη από ηνπο κηζνύο έρνπλ νξζή γλώζε αλαθνξηθά κε
ην ηη ππνδεηθλύνπλ νη εηηθέηεο ηνπ: όηη πιεξνθνξνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηαιιειόηεηα
πεξηερνκέλνπ ηνπ παηρληδηνύ, θαη όρη θαη γηα ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ.

Η Γξ. Βεξόληθα Σακαξά, ζπληνλίζηξηα ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Αζθαινύο Γηαδηθηύνπ θαη Δπηθεθαιήο ηεο
Γξάζεο Saferinternet.gr επεζήκαλε ηα εμήο: «Η νξζή, ππεύζπλε θαη αζθαιήο ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ
ηερλνινγηώλ μεθηλάεη από εκάο, ηνπο ρξήζηεο. Όηαλ, όκσο, εκείο δε γλσξίδνπκε ηα βαζηθά ζεκεία ρξήζεο ηνπ
εξγαιείνπ πνπ ιέγεηαη Δηαδίθηπν, πώο ζα πξνζηαηεύζνπκε ηα δηθαηώκαηά καο θαη ηα δηθαηώκαηα ηξίησλ, θαη
πώο ζα γλσξίδνπκε ηηο ππνρξεώζεηο καο online; Όηαλ δελ γλσξίδνπκε πνην ειεθηξνληθό παηρλίδη είλαη
θαηάιιειν γηα ην παηδί καο, πώο ζα ην πξνζηαηεύζνπκε από πεξηερόκελν πνπ δελ πξέπεη λα ‘πέζεη’ ζηα
ρέξηα ηνπ; Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ είλαη ελζαξξπληηθά. Είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπκε
πηα ην κεξίδην ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο πνπ έρνπκε σο ‘ςεθηαθνί’ πνιίηεο.»
Η επόκελε ζειίδα παξαζέηεη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα.

1

Σην online εξσηεκαηνιόγην αληαπνθξίζεθαλ 1.052 άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ.

1. Πόηε κπνξνύκε λα δεκνζηεύνπκε θωηνγξαθίεο ή βίληεν άιιωλ αηόκωλ ζην δηαδίθηπν;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο





Όπνηε ην ζειήζνπκε.
Όηαλ εκθαληδόκαζηε θη εκείο ζηηο θσηνγξαθίεο / βίληεν.
Όηαλ ηνπο έρνπκε ξσηήζεη θαη έρνπλ ζπλαηλέζεη ζε απηό.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
11.4%
3.1%
83.5%
2.0%

2. Όηαλ ζηέιλνπκε ειεθηξνληθό κήλπκα ζε παξαιήπηεο πνπ είλαη όινη θίινη καο…
Επηιέμηε από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο





Βάδνπκε ηηο δηεπζύλζεηο ζηνλ ηνκέα «CC (carbon copy)».
Βάδνπκε ηηο δηεπζύλζεηο απηώλ πνπ είλαη θαη κεηαμύ ηνπο θίινη ζηνλ ηνκέα «CC
(carbon copy)», ηηο δε ππόινηπεο δηεπζύλζεηο ηηο βάδνπκε ζηνλ ηνκέα «BCC
(blind carbon copy)», γηα λα κελ κπνξεί λα ηηο δεη θαλείο.
Βάδνπκε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο ζηνλ ηνκέα «BCC (blind carbon copy)».
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
15.9%
24.3%
27.7%
32.1%

3. Επηηξέπεηαη ην «θαηέβαζκα» βίληεν από ην YouTube;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο




Ναη.
Όρη.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
43.5%
46.5%
10.0%

4. Γλωξίδεηε ην Παλεπξωπαϊθό ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ PEGI;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο



Ναη.
Όρη.

Πνζνζηό
43.1%
56.9%

5. Αλ απαληήζαηε ζεηηθά ηελ εξώηεζε Νν 9: H εηηθέηα PEGI ζε έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη:
Επηιέμηε από ηηο παξαθάηω απαληήζεηο





Πιεξνθνξεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ ηνπ παηρληδηνύ.
Πιεξνθνξεί γηα ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ παηρληδηνύ.
Πιεξνθνξεί γηα ηελ θαηαιιειόηεηα πεξηερνκέλνπ θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο
ηνπ παηρληδηνύ.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
45.0%
2.2%
17.7%
35.1%

