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Buletin informativ lunar pe teme de securitate pentru dvs.

Moștenirea digitală
Prezentare generală
V-ați pus vreodată întrebarea incomodă: „Ce se întâmplă cu prezența noastră digitală după ce încetăm din viață sau devenim
inapți din punct de vedere medical”? Mulți dintre noi au întocmit sau știu că ar trebui să întocmească un testament și liste cu
ceea ce trebuie să știe apropiații în eventualitatea decesului nostru. Dar ce se va întâmpla cu datele digitale și conturile noastre
online? Ar trebui să luăm în considerare întocmirea unui testament digital? Sau să facem aranjamente privind „moștenirea
noastră digitală”?
Gândiți-vă la prezența dvs. digitală. Conturi bancare și de pensii, ipoteci imobiliare, fotografii și filmulețe de familie, conturi ale
dispozitivelor de acasă, conturi de e-mail și de socializare: acestea sunt doar câteva exemple ale ceea ce reprezintă amprenta
noastră digitală. În eventualitatea decesului dvs. sau al unei rude apropiate, familia și cei dragi pot avea nevoie de acces prompt
la conturile și datele respective. În plus, datele și conturile online vechi, lăsate în urmă, pot deveni în timp vulnerabile la atacurile
hackerilor, ceea ce poate reprezenta un risc pentru familie și prieteni.

Crearea unui plan
O idee bună este să discutați dorințele dvs. cu membrii familiei și prietenii de încredere, asemenea altor detalii legate de sfârșitul
vieții. Pe lângă aceste conversații, faceți un inventar, cu documentația aferentă, al bunurilor dvs. digitale și al conturilor online.
Accesul sau închiderea conturilor dvs. de către membrii familiei poate fi foarte dificilă dacă nu le oferiți posibilitatea de acces
după deces. De exemplu, fotografiile și filmulețele de familie, adunate de-a lungul anilor și stocate online, ar putea să devină
inaccesibile membrilor familiei dvs.
O posibilitate este aceea de a documenta prezența dvs. online folosind un manager de parole. Acesta este un program care
stochează toate numele de conectare și parolele, datele legate de cardurile bancare și alte informații sensibile. Este conceput
astfel încât să simplifice mult crearea, stocarea, precum și accesarea parolelor și a întrebărilor de securitate. În multe privințe,
managerul de parole este un instrument puternic pentru inventarierea prezenței digitale. Multe dintre programele de tip manager
de parole pot fi configurate astfel încât să partajați toate sau doar anumite parole cu membrii familiei în care aveți încredere.
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Dacă această idee nu vă surâde, puteți să păstrați datele de acces la managerul de parole într-un plic sigilat, care să fie deschis
după deces de un notar sau de un membru de încredere al familiei. Astfel, membrii familiei vor putea să acceseze managerul de
parole și, prin intermediul acestuia, conturile și informațiile stocate în acestea.
În plus, unele site-uri oferă opțiunea de desemnare a unui legatar sau a unor contacte de încredere. De exemplu, Facebook le
permite utilizatorilor să stabilească în avans dacă doresc ștergerea conturilor după deces sau păstrarea unor conturi memoriale.
Conturile memoriale sunt vizibile doar prietenilor existenți și permit distribuirea amintirilor. În sfârșit, puteți să luați în considerare
posibilitatea de a apela la serviciile unui avocat sau ale unui administrator de patrimoniu specializat în moștenirea digitală.

Moștenirea bunurilor digitale
Vă puteți afla în situația de a recupera sau a accesa conturile online ale unui prieten sau ale unei rude recent decedate. Vă
recomandăm să cereți mai întâi sfatul unui avocat și să vă consultați cu alți membri ai familiei. Aceștia din urmă ar putea să se
simtă lezați dacă întreprindeți ceva înainte de a discuta cu ei. Pe urmă, începeți să depistați parolele. Au fost acestea notate
de membrul familiei sau sunt stocate undeva? În cazul unui răspuns negativ, puteți să accesați computerele sau dispozitivele
mobile folosite de acesta, care ar putea fi conectate la conturi? Altfel, cel mai probabil va trebui să contactați fiecare site pentru
a accesa conturile rudei decedate. De regulă, vi se va cere să transmiteți certificatul de deces și o dovadă a relației de rudenie.
În unele cazuri, veți putea doar să ștergeți contul sau datele stocate în acesta, fără a le putea accesa. Fiecare site are propria
politică privind aceste situații, iar procesul poate să necesite mult timp.

În lumea digitală de astăzi, în administrarea patrimoniului trebuie să fie luate în considerare nu doar bunurile fizice, ci și
cele digitale.

Editor invitat
Cheryl Conley este expertă în materie de phishing și programe de informare. Printre altele, a contribuit la
conceperea și gestionarea programului anti-phishing la Lockheed Martin. În prezent, ea colaborează cu
echipa SANS Security Awareness și deține certificarea SSAP (SANS Security Awareness Professional).

Resurse
Managerii de parole: 				

http://www.sans.org/u/Y5Y

Soluții pentru problema parolelor: 		

http://www.sans.org/u/Y63
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