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Вашият месечен бюлетин за информационна сигурност

Поверителност в социалните мрежи
Преглед

Повечето хора никога не биха си и помислили да влязат в стая пълна с непознати и да съобщят на висок глас
подробности от личния си живот - от здравословните си проблеми до имената, възрастта, работното място или
училището на членовете на семейството си. Често обаче същите тези хора не биха се замислили да публикуват
същата тази информация в социалните мрежи. Последствията от споделяне на твърде много информация може да
повлияе не само на вашия личен и професионален живот, но и на живота на вашите приятели и семейство.
Социалните мрежи са чудесно място да поддържате връзка, споделяте и учите нови неща. Добре е да знаем обаче,
че подсигуряването на добри настройки за поверителност не е единственият начин да се предпазим. След като
публикувате нещо онлайн, вие реално губите контрола върху него. Трябва да разберете каква информация се събира
и как се използва. Ето някои важни неща, с които да се отнасяте внимателно при използването на социални мрежи:
Настройки за поверителност: Внимателно настройте и често проверявайте настройките за

поверителност на всичките си акаунти в социални мрежи, особено при промени в общите условия
и политиката за поверителност. Помнете, че дори да сте избрали правилно настройките за това кой
може да вижда публикациите ви, цялата информация свързана с вас бива събирана, обработвана и
съхранявана на сървърите на социалната платформа - най-веоятно завинаги.
Дърво на поверителността: Настройките на социалните мрежи не могат да ви предпазят от това
приятели, роднини и колеги да видят публикациите ви, след което да ги споделят от свое име в
техния социален кръг, и така нататък.
Семейно споделяне: Всички обичат да говорят за своите семейства и приятели. Имайте предвид обаче,

че публикуването на смешни снимки от рожден ден или подробности за здравословни проблеми
или проблемно поведение може да доведе до случаи на тормоз, особено за млади хора, както и да
повлияе зле на личния им живот.
Споделяне на информация: Ако една услуга е „безплатна“, значи вие сте продуктът. Разследвания са
разкрили, че това което правите онлайн може да бъде продадено.
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Услуги за местоположение: Данни за активността ви могат да бъдат добавени към други лични данни,
за да се създаде профил на живота и навиците ви, което може да доведе до тормоз, както и да ви

изложи на риск от други неприятни инциденти. В допълнение, имайте предвид, че е възможно в
снимките и клиповете, които публикувате, да има информация за местоположението ви.
Изкуствен интелект: Изкуственият интелект, социалните мрежи и маркетингът са идеалната
комбинация. Рекламодателите използват събрана информация за онлайн навиците ви, за да подбират
реклами, свързани със скорошни търсения или поръчки, с което да научат още повече за вас.
Дигитална смърт: Когато един човек почине, неговото присъствие онлайн е изложено на злоупотреби
от зложелатели, ако акаунтите не се поддържат или закрият от наследниците. Поверителността
на личната информация не е свързана само с конкретния човек, но също така може да повлияе на
неговото семейство и приятели.
Неволно издаване: Информацията, която публикувате за себе си, може да издаде значителна част от
личния ви живот, включително и отговорите на тайните въпроси за онлайн акаунтите ви.

Поверителността е много повече от просто настройките за поверителност на акаунтите ви в социалните мрежи. Колкото
повече информация споделяте, и другите споделят за вас, толкова повече информация бива събирана и използвана
от корпорации, правителства и други. Един от най-добрите начини да се предпазите е да обмислите и ограничите това,
което споделяте, както и какво другите споделят за вас, независимо от настройките за поверителност, които ползвате.
Радослава Несторова (лингвист) и Николай Дачев (технически експерт) са екип, доказал се в областта на техническите
преводи. Повече за нас можете да научите на нашите страници в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/radoslava-nestorova/6/6a2/962
https://www.linkedin.com/pub/nikolay-dachev/7b/5bb/96b

Гост редактор
Кати Клик има повече от 14 години опит в създаването на програми за информационна
сигурност и обучение за световни компании от Fortune 500. Кати обича да представя сложни

технически въпроси на лесно разбираем език, за да помага на хората да подобрят онлайн
сигурността си.
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