Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Δξάζε Ελεκέξσζεο θαη Επαγξύπλεζεο Saferinternet.gr
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Άγλνηα βαζηθώλ γλώζεσλ νξζήο ρξήζεο δεκνθηιώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δηαδηθηύνπ
Άγλνηα βαζηθώλ γλώζεσλ νξζήο ρξήζεο δεκνθηιώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ
1
δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα 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.
Τα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθά:


7 ζηνπο 10 δε γλσξίδνπλ από πνηα ειηθία επηηξέπεηαη λα έρνπκε ινγαξηαζκό “gmail”, θαη ε νπνία είλαη ηα
13 έηε. Μόλν ην 30% δίδεη ηε ζσζηή απάληεζε, ελώ ην 23% ζεσξεί νηη δελ ππάξρεη νπδείο πεξηνξηζκόο.



Αλ θαη 7 ζηνπο 10 γλσξίδνπλ όηη επηηξέπεηαη λα έρνπκε πξνθίι ζην Facebook όηαλ είκαζηε ηνπιάρηζηνλ 13
εηώλ, 3 ζηνπο 10 είηε δε γλσξίδνπλ, είηε ζεσξνύλ όηη δελ ππάξρεη νπδείο πεξηνξηζκόο, είηε δειώλνπλ σο
επηηξεπόκελε ειηθία ηα 12 έηε.



4 ζηνπο 10 δε γλσξίδνπλ ζε ηη καο ελεκεξώλεη ε «Πνιηηηθή Απνξξήηνπ» ελόο ηζηνρώξνπ, ελώ



3 ζηνπο 10 δε γλσξίδνπλ ηη πξνζδηνξίδνπλ νη «Όξνη Υξήζεο», όηαλ ζε πνιινύο δεκνθηιείο ηζηνρώξνπο
θαινύκαζηε λα επηβεβαηώζνπκε όηη έρνπκε δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη ηα θείκελα απηά.



1 ζηνπο 10 δελ γλσξίδεη αλ κπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε θάπνην άηνκν από ηε ιίζηα ησλ θίισλ καο ζην
Facebook, ελώ 2 ζηνπο 10 πηζηεύνπλ όηη αλ θαη κπνξνύκε λα ην δηαγξάςνπκε, ην άηνκν ζα παξεμεγεζεί όηαλ
εηδνπνηεζεί γηα ηελ ελέξγεηα απηή, αγλνώληαο όηη ην Facebook δελ εηδνπνηεί πνηέ γηα ηέηνηεο ελέξγεηεο,
δίλνληάο καο έηζη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςνπκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζειήζνπκε νπνηνλδήπνηε από ηνπο
«θίινπο» καο.

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; Τα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζνπλ. Είλαη ζεκαληηθό λα
θαηαλνήζνπκε πηα ην κεξίδην ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο πνπ έρνπκε σο ‘ςεθηαθνί’ πνιίηεο.»
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα.
1. Από πνηα ειηθία κπνξνύκε λα έρνπκε ινγαξηαζκό «gmail»;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο





1

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο.
13 εηώλ θαη άλσ.
14 εηώλ θαη άλσ.
Γελ γλσξίδσ.

Σην online εξσηεκαηνιόγην αληαπνθξίζεθαλ 1.052 άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ.

Πνζνζηό
23.2%
30.0%
26.3%
20.4%

2. Από πνηα ειηθία κπνξνύκε λα έρνπκε πξνθίι ζην Facebook;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο





Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο.
12 εηώλ θαη άλσ.
13 εηώλ θαη άλσ.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
11.5%
9.6%
67.4%
11.5%

3. Η πνιηηηθή απνξξήηνπ ελόο ηζηνρώξνπ είλαη:
Επηιέμηε από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο





Κείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο καο ζε έλαλ
ηζηνρώξν.
Κείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξόπν πνπ έλαο ηζηνρώξνο ρεηξίδεηαη ηα
πξνζσπηθά
καο δεδνκέλα.
Κείκελν πνπ καο ελεκεξώλεη πώο κπνξνύκε λα πξνζηαηεύνπκε ηα δεδνκέλα
πνπ αλαξηνύκε ζηνλ ηζηνρώξν.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
6.7%
62.0%
18.1%
13.3%

4. Οη όξνη ρξήζεο ελόο ηζηνρώξνπ είλαη:
Επηιέμηε από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο





Κείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο καο ζε έλαλ
ηζηνρώξν.
Κείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξόπν πνπ έλαο ηζηνρώξνο ρεηξίδεηαη ηα
πξνζσπηθά καο δεδνκέλα.
Κείκελν πνπ καο ελεκεξώλεη πώο κπνξνύκε λα πξνζηαηεύνπκε ηα δεδνκέλα
πνπ αλαξηνύκε ζηνλ ηζηνρώξν.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
70.1%
12.7%
6.3%
10.9%

5. Μπνξνύκε λα δηαγξάςνπκε θάπνην άηνκν από ηε ιίζηα ησλ θίισλ καο ζην Facebook;
Επηιέμηε από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο





Ναη, αλ θαη ην άηνκν απηό ζα παξεμεγεζεί όηαλ εηδνπνηεζεί γη' απηή καο ηελ
ελέξγεηα.
Ναη, θαη κάιηζηα δελ ζα εηδνπνηεζεί γηα ηελ ελέξγεηα απηή.
Όρη, δελ ππάξρεη ηέηνηα δπλαηόηεηα.
Γελ γλσξίδσ.

Πνζνζηό
19.0%
70.3%
1.1%
9.5%

