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PRIVACITAT AL FACEBOOK PER A ENTITATS
Les xarxes socials s'han integrat en els nostres hàbits de manera gairebé natural. La
comunic

Les noves tecnologies ens han permès passar de ser simples lectors a
col·laborar en una realitat virtual on tots som els protagonistes. El 2.0 ens
ofereix la possibilitat de participar a les xarxes socials, publicar
continguts, fer difusió de les activitats de la nostra entitat. En definitiva,
convertir-nos en petites plataformes mediàtiques que tenen l'oportunitat
de fer públiques les seves novetats.
Però aquesta avantatge també comporta certs riscos. La privacitat és un dret valuós que hem de
respectar en els nostres perfils interactius. Per aquest motiu, us oferim unes pautes i consells que
ajudin a configurar la pàgina de Facebook de la nostra entitat, filtrant aquella informació que
vulguem o no fer visible i fent una correcta utilització d'aquesta xarxa social, sobretot, quan es tracti
d'adjuntar informació que comprometi a menors o que pugui vulnerar el dret d'imatge o el dret a la
intimitat de les persones.
Tots els consells que oferim a aquesta Fitxa Temàtica, poden ser aplicables tant a perfils de
Facebook com a pàgines de Facebook perquè la configuració s'organitza de la mateixa manera.

Com configurar la privacitat de la nostra entitat al Facebook?
Restringir la visibilitat de la nostra pàgina de Facebook és ben senzill. Només cal que ens dirigim al
menú superior, al costat del nom de la nostra entitat i triem la pestanya 'Configuració'. Quan hi
estiguem dins, el següent pas es clicar a 'Privadesa', accedint així a la possibilitat de configurar qui
pot veure els nostres continguts, qui pot contactar amb nosaltres i qui ens pot buscar a la xarxa.

Qui pot veure les nostres coses?
En aquest apartat, podrem controlar qui pot visualitzar el nostre perfil i la nostra informació
personal. Les publicacions o les etiquetes futures es poden administrar seleccionant amb qui les
compartirem: públic (tothom, estiguin o no a Facebook), amistats (les nostres amistats de Facebook)
o més opcions.
En aquest últim grup ('més opcions'), podem personalitzar llistes d'amics. Per crear llistes o grups
d'usuaris només cal que cliquem a l'espai 'Amistats', que trobarem a la barra esquerra de l'inici, i
crear una llista nova. Aquest recurs pot resultar de molta utilitat per a la nostra entitat si volem
distingir, per exemple, les nostres amistats dels membres de l'entitat o del públic objectiu.

Qui pot contactar amb la nostra entitat?
Si no volem que qualsevol usuari de Facebook desconegut pugui enviar-nos sol·licituds d'amistat,
podem restringir-ho clicant l'opció 'Amistats d'amistats'.
De la mateixa manera, podem dividir els missatges que ens arriben a la safata d'entrada fent servir
dos filtres: Filtre bàsic (mostra missatges d'amistats i gent que potser coneguem) i filtre estricte
(mostra principalment els missatges d'amistats i els separa dels d'altres persones amb la categoria
'Altres').

Qui ens pot trobar?
Si volem restringir la visibilitat del nostre correu electrònic, podem escollir entre les opcions
'Tothom', 'Amistats' o 'Amistats d'amistats'. De la mateixa manera, podem configurar la visibilitat
del nostre número de telèfon, en el cas que l'hàgim introduït prèviament.
Per a més privacitat, també tenim la possibilitat de permetre o no que altres motors de cerca (com
Google, per exemple) enllacin amb la nostra cronologia.

Com configurar la cronologia i les etiquetes?
Per controlar la privacitat de la nostra cronologia, cal que ens dirigim a la barra lateral esquerra que
apareix després de clicar en 'Configuració' i accedim a l'espai 'Cronologia i etiquetes'. En aquest,
podrem determinar qui pot afegir informació a la nostra cronologia, qui la pot visualitzar o com
podem gestionar les nostres etiquetes.

Qui pot afegir coses a la nostra cronologia?
Les nostres amistats o només nosaltres podem publicar en la cronologia de Facebook de la nostra
entitat. Per configurar-ho, només cal que editem aquest apartat triant una de les dues opcions.
A més, la xarxa ens ofereix la possibilitat de revisar les publicacions de les amistats a la nostra
cronologia abans que es facin públiques. Només cal que activem la 'Revisió de la cronologia'.

Qui pot veure la nostra cronologia?
Podem configurar qui veu les publicacions en les quals hem estat etiquetats a través de les següents
opcions: tothom, amistats d'amistats, només jo, amistats o personalitzat (llistes d'amistats). Aquestes
opcions són les mateixes si determinem qui pot veure les publicacions que altres persones fan
directament sobre la nostra cronologia. I per veure el resultat, només cal que el revisem i
visualitzem.

Com podem gestionar les etiquetes que afegeix la gent i els
suggeriments d'etiquetatge?
Si volem controlar les etiquetes que la gent afegeix a les nostres publicacions només cal que
activem l'opció 'Revisió d'etiquetes'.

Com bloquejar a un usuari?
Des de la pestanya 'Bloquejos' que trobarem a la barra lateral esquerra de la configuració, podem
administrar totes aquelles interaccions que volem limitar. D'aquesta manera, podrem bloquejar
usuaris (els usuaris bloquejats no podran veure allò que publiquem a la nostra cronologia, no podran
etiquetar-nos ni convidar-nos a esdeveniments, no podran iniciar conversa ni tampoc afegir-nos com
a amics), tindrem la possibilitat de bloquejar sol·licituds d'aplicacions i sol·licituds d'esdeveniments
i podrem bloquejar aplicacions (quan ho fem, l'aplicació no podrà posar-se en contacte amb el
nostre perfil ni aconseguir cap informació del mateix).

Com configurem la privacitat del xat del Facebook?
Si no volem que la nostra entitat aparegui connectada al xat del Facebook, només cal que cliquem al
botó amb forma de roda dentada que es troba a la banda inferior dreta de la cronologia, just a sota
del xat. Quan l'identifiquem, només caldrà editar la privacitat del xat a través de 'Configuració
avançada'. Directament, s'obrirà una pestanya amb tres opcions: 'Activar el xat per a tots els meus
amics excepte...' (obligatori introduir el nom dels amics o llistes), 'Activar el xat només per alguns
amics' (obligatori introduir el nom dels amics o llistes), 'Desactivar el xat'.

Com podem tenir cura dels continguts que comparteix la nostra
entitat?
A banda d'utilitzar aquestes eines per controlar la privacitat de la nostra entitat al Facebook, és
important mantenir unes pautes adequades a l'espai virtual a l'hora de comunicar i compartir, que
ajudaran a tenir cura de la nostra intimitat. Aquests són alguns consells:
- No vulnerem la Llei de Propietat Intel·lectual, publicant contingut amb drets d'autor sense el
consentiment del propietari.
- No publiquem imatges de menors sense el consentiment dels seus pares o tutors legals.
- No divulguem informació ni dades privades que puguin vulnerar la LOPD (Llei Oficial de
Protecció de dades).
- No realitzem delictes d'injúries o calumnies ni danyem l'honor o la imatge d'altres persones.
Vetllem per la moderació de comentaris o continguts que puguin perjudicar a altres usuaris.

Atenció: Mites i veritats del Facebook!
'Tenim dret a veure les nostres dades de Facebook': Això és cert. Dins de les clàusules, els
usuaris tenen dret a accedir a totes les dades que es comparteixen a les xarxes socials. En el
cas del Facebook, l'usuari es pot descarregar la informació dins del perfil de privacitat sense costos.
'Quan tanquem el compte, es queden les nostres dades durant 3 anys': Aquesta afirmació
no és correcte. Molts usuaris decideixen desactivar els seus comptes per un temps
determinat. En aquest cas, la xarxa social guarda les dades de manera privada fins que
l'usuari torna a activar el seu perfil.
En cas que l'usuari decideixi esborrar definitivament el compte, la xarxa social guardarà els
continguts i la informació pertinent fins a 90 dies.
'Es rastreja tot el contingut a la xarxa social': Aquesta afirmació és un mite. Tot i que el
Facebook col·labori amb entitats per a la protecció de menors, és molt difícil controlar
tota la activitat que generen milers de persones. Per aquest motiu, la xarxa compta amb
els botons 'report' que permeten que els propis usuaris es regulin ells mateixos. Els usuaris poden
reclamar a altres que eliminin contingut que pugui ofendre.

