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Spune-ţi părerea 
despre drepturile tale online!

Alătură-te și tu altor tineri europeni pentru ca împreună 

să creați un ghid online cu privire la drepturile voastre pe 

Internet. Încarcă creaţiile tale* folosind unul dintre cele patru 

hashtag-uri:  

#ParereaTaGDPR, #RomaniaGDPR, #DrepturileCopilului si 

#OraDeNet.

*Nu uitaţi să setaţi opţiunea “Vizibil pentru public/oricine” pentru postările cu care doriţi să contribuiţi la 
iniţiativa GDPR pentru ca ele să poată fi identificate. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, scrieţi-ne la 
ajutor@oradenet.ro
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Știai că în luna mai 2018 va intra în vigoare un Regulament privind Protecţia Generală a Datelor (General 

Data Protection Regulation – GDPR)1 în legislația tuturor țărilor Uniunii Europene? Vestea bună este că acest 

Regulament îşi propune să îți protejeze intimitatea şi datele personale pe Internet asigurându-se că furnizorii de 

social media şi servicii informaționale:

• tratează datele tale în mod transparent şi corect

• nu mai transferă datele personale către terţi fără consimțământul tău explicit

• îți respectă “dreptul de a fi uitat”

• nu mai colectează date ale minorilor şi nu le folosesc pe acestea în scop de marketing (profiling). 

Veştile proaste sunt că, dacă nu acționăm acum, acest Regulament va înterzice persoanelor sub 16 ani să acceseze 

serviciile societăţii informaţionale (ceea ce înseamnă social media şi multe alte website-uri) dacă aceştia nu au con-

simţământul părinților sau tutorilor (articolul 8)2!  Acum imaginează-ți care ar putea fi consecințele acestei măsuri 

pentru tine dacă eşti un adolescent din UE. Nu vei mai putea socializa sau explora site-uri noi sau aplicații decât dacă 

părintele este de acord de fiecare dată? Și cum rămâne cu consecințele pentru copiii sub 13 ani?

Ai puterea să schimbi acest lucru, deoarece Articolul 8 din GDPR spune: 

“Statele Membre pot prevede prin lege o vârstă mai mică în acest scop, cu condiţia ca aceasta să nu fie mai mică 

de 13 ani.” 

Acest Kit de acțiune pentru adolescenți nu îşi propune doar să te facă să te gândeşti la drepturile tale pe Internet, 

ci îți oferă şi posibilitatea de a te asigura că vocea ta este auzită de către legislatorii şi factorii de decizie de la nivel 

național. 

Cum? Postează-ți creațiile şi feedback-ul privind activitățile din acest kit pe platforma de socializare preferată (care 

acceptă hashtag-uri, şi anume Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr sau Twitter) înainte de data de 15 

decembrie 2017. Lucrările tale vor fi trimise către legiuitorii de la nivel național şi european şi vor contribui la dez-

voltarea unui ghid privind drepturile pe internet şi a unei carte care vor fi lansate public în lunile ianuarie şi februarie 

2018. Pentru a putea să urmărim toate mesajele şi creațiile, te rugăm să le publici pe acestea utilizând hashtag-ul 

#ParereaTaGDPR. Dacă adaugi şi hashtag-ul #GDPR şi #RomaniaGDPR #DrepturileCopilului #OraDeNet, ideile tale vor 

ajunge la chiar mai multe persoane.

Nu uitați să setați opțiunea “Vizibil pentru public/oricine” pentru postările cu care doriți să contribuiți la inițiativa GDPR 

pentru ca ele să poată fi identificate. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, scrieți-ne la ajutor@oradenet.ro

Profesorii, liderii de tineret etc. pot găsi informații utile şi un glosar pe ultimele pagini ale kit-ului.

1  http://www.privacy-regulation.eu/ro/

2  http://www.privacy-regulation.eu/ro/8.htm
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Activitatea 1  Cunoașterea drepturilor tale!
Declarația Universală a Drepturilor Omului 1 adoptată în 1948 de Națiunile Unite este valabilă pentru toate 
persoanele, indiferent de naționalitate, religie, rasă sau vârstă. Copiii au aceleaşi drepturi ale omului ca adulții. 
Însă, pentru că sunt mai vulnerabili decât adulții, au nevoie şi de îngrijire specială şi protecție. Drepturile lor 
au fost definite în cadrul unei Convenții speciale a Națiunilor Unite (UNCRC) 2 semnată de aproape toate statele 
din lume de la intrarea acesteia în vigoare în 1989. Conform Articolului 12 din UNCRC, copiii au dreptul de a-şi 
cunoaşte drepturile şi de a fi împuterniciți să acționeze în vederea promovării şi protecției acestor drepturi. Scrie 
şi încearcă să ilustrezi câteva drepturi speciale pe care consideri că copiii şi adolescenții trebuie să le protejeze. 
Ce responsabilități sunt legate de aceste drepturi?

Activitatea 2  Creează un meme cu drepturile tale
Câte dintre drepturile protejate de UNCRC poți enumera? Dacă nu eşti sigur de drepturile tale, citeşte o scurtă 
versiune a acestei convenții la adresa http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventia_ONU_pentru_
copii_2010.pdf. Care dintre drepturile tale pot fi prejudiciate dacă ai avea nevoie de consimțământul părinților 
sau tutorelui tău de fiecare dată când îți doreşti să utilizezi un nou serviciu de social media sau Internet care 
colectează date personale? Care dintre drepturile părinților tăi ar fi prejudiciate?
Alege un partener sau un grup mic cu care să lucrezi şi notați 5 drepturi care sunt cu precădere importan-
te pentru voi şi care considerați că ar trebui protejate cel mai mult în lumea de azi. Creați un meme pen-
tru unul sau două dintre cele 5 drepturi definite. Mai multe informații despre cum să creezi un meme la:  
https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-own-meme/.

Activitatea 3  Exercită-ți drepturile online 3 
Drepturile omului se aplică în aceeaşi măsură şi offline şi online. În 2012, Consiliul Națiunilor Unite pentru 
Drepturile Omului a făcut o afirmație istorică 4 cum că aceleaşi drepturi pe care le au oamenii offline trebuie 
protejate şi online. 
Promovarea şi asigurarea drepturilor digitale ale tinerilor sunt importante pentru un mediu online mai incluziv. 
Discută împreună cu partenerul tău despre ce înseamnă aceste drepturi în practică în contextul Internetului. 
Care dintre aceste drepturi vă afectează în orice fel intimitatea sau datele personale? Creați un poster prin care 
să exemplificați modul în care vă puteți exercita drepturile online. Pentru a crea un poster, verifică următoarele 
modalități gratuite de a crea un poster online: 
http://listoffreeware.com/list-of-free-online-poster-makers/.

1  http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Declaratia%20universala%20a%20drepturilor%20omului.pdf  
    http://www.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html 
    https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Declaration_of_Human_Rights

2  http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventie_ONU_drepturile_copilului_2010.pdf
    http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

3  http://5rightsframework.com/

4  https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/20/L.13&Lang=E

1. Susţine-ţi drepturile

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventia_ONU_pentru_copii_2010.pdf
http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventia_ONU_pentru_copii_2010.pdf
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Articolul 8 1 din GDPR, care va fi adoptat în toate Statele Membre ale Uniunii Europene în 2018, indică vârsta 
de 16 ani ca vârsta minimă la care tinerii pot decide ei înşişi dacă să acceseze “servicii ale societății informa-
ționale”. Până la această vârstă, vor avea nevoie de permisiunea părintelui sau tutorelui!

Activitatea 1  Spune-ți părerea!
Într-un grup mic, împărtăşeşte ce crezi despre această restricție în funcție de vârstă. Scrieți pe bilețele diferitele 
emoții pe care le-ați manifesta dacă ar trebui să cereți permisiunea părintelui (părinților) sau tutorelui pentru 
a utiliza anumite site-uri pe Internet. Cum te-ai simți să îți sâcâi părinții pentru a-ți permite să creezi un cont 
Facebook, să instalezi o aplicație sau să te abonezi la un serviciu online? Ce crezi despre capacitatea părinților 
tăi de a înțelege funcționarea serviciilor societăţii informaţionale şi despre responsabilitatea pentru intimitate 
şi datele personale? 
Strângeți toate bilețelele şi fotografiați-le. 

Activitatea 2  Găsește un echilibru
Încearcă să reflectezi asupra impactului pe care GDPR l-ar putea avea asupra drepturilor tale online. Ce activi-
tăți online, oportunități educaționale şi sociale va afecta cel mai mult? Ia în considerare consecințele în context 
şcolar şi pentru tinerii creatori şi dezvoltatori online. 
Discută despre modalitățile de a asigura dreptul copiilor la protecție, în acelaşi timp respectând dreptul la 
participare. Creează o hartă cognitivă care să prezinte ideile tale cu privire la aceste aspecte. Pentru a crea 
o hartă cognitivă, verifică software-ul gratuit de mind mapping la https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/
best-open-source-mind-mapping-software-254388.html.

Activitatea 3  Ascunde sau șterge?
În prezent, 38% dintre tinerii între 9 şi 12 ani au deja propriul profil pe un site de socializare (social networ-
king site – SNS) 2. Dacă unii părinți nu şi-ar da consimțământul pentru tinerii între 13 şi 16 ani? Împreună 
cu un partener, sau într-un grup mic, discutați eventualele consecințe ale condiției din cadrul GDPR de a avea 
consimțământul părinților asupra comportamentului tinerilor şi posibilele implicații pentru siguranța acestora. 
Dar tinerii care şi-au dezvoltat profilurile SNS de câțiva ani deja? Creează câteva benzi desenate prin care să îți 
prezinți ideile. Verifică următoarele aplicații şi instrumente web prin care îți poți crea propriile benzi desenate: 
http://www.educatorstechnology.com/2017/05/some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html

Activitatea 4  Te simți neajutorat?
Toți tinerii ar trebui să aibă acces facil la ajutor şi sfaturi oricând au nevoie. Pe lângă liniile de consiliere 3 spe-
cializate, susținerea reciprocă joacă un rol important pentru mulți tineri care se găsesc în situații problematice. 
Discută acest aspect împreună cu un partener sau într-un grup mic şi scrie pe bilețele diferitele restricții pe care 
GDPR ți le poate aduce în această privință. Apoi fotografiază toate aceste bilețele.

1  http://www.privacy-regulation.eu/ro/8.htm

2  http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/ShortSNS.pdf

3  http://www.oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor 

2. Provocări iminente  

https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-mapping-software-254388.html
https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-mapping-software-254388.html
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Activitatea 1  Lasă-te cuprins de o lume captivantă
Realitatea Virtuală este tot mai populară şi ne oferă o experiență captivantă cu totul nouă. Și, contrar opiniei 
majoritare, VR nu înseamnă doar jocuri. Există tot mai multe aplicații VR care oferă experiențe educaționale 
de neuitat. 
Ai încercat până acum Realitatea Virtuală? Dacă da, împreună cu un partener, împărtăşiți-vă impresiile. Dacă 
nu, informează-te pentru a găsi răspunsurile la câteva dintre următoarele întrebări. Cum poate afecta VR 
drepturile noastre, inclusiv protecția datelor personale? Ce oportunități aduce? Cum poate afecta posibilitățile 
de învățare şi colaborare?
Ia în considerare şi riscurile. De ce stabilesc limite de vârstă producătorii de dispozitive VR? Creează câteva 
benzi desenate care să ilustreze opiniile tale asupra subiectului de mai sus. Verifică următoarele aplicații şi 
instrumente web prin care îți poți crea propriile benzi desenate: http://www.educatorstechnology.com/2017/05/
some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html.

Activitatea 2  Fii un pilot inteligent!
Tehnologia cu drone s-a îmbunătățit tot mai mult în ultimul timp şi aceste mici vehicule fără pilot sunt în 
prezent printre cele mai populare cadouri pentru copii. Asumarea rolului de pilot şi dirijarea unei drone poate 
fi distractivă, dar sunt şi câteva lucruri importante legate de siguranță ce ar trebui avute în vedere. Anumite 
drone au camere şi permit aplicaţii de urmărire. Discută cu un partener sau într-un grup mic aspectele le-
gate de intimitate pe care le implică acest lucru. Cum pot dronele invada intimitatea altor persoane? Notați 5 
sfaturi privind utilizarea responsabilă a dronelor. Pentru informații privind siguranța dronelor, verifică http://
dronerules.eu, materialul video la https://youtu.be/5Xs_eVx4nuw şi posterul la http://dronerules.eu, the video at 
https://youtu.be/5Xs_eVx4nuw and the poster at https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/213888_EASA_
DRONE_POSTER___v5.pdf.
Poți obține informații şi sfaturi foarte utile privind dronele la https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/
Q%26A_Commission_Drones.pdf.

Activitatea 3  Selfie din mers
Dacă priveşti imaginea „Internetul într-un minut” de pe pagina următoare, vei vedea că în fiecare minut se fac 
1,8 milioane de instantanee în întreaga lume şi multe dintre acestea este foarte posibil să fie selfie-uri. Milioa-
ne de fotografii de tip selfie sunt postate în fiecare zi pe diferite platforme de socializare. Selfie-urile reprezintă 
aproape 1/3 din toate fotografiile făcute de tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani, conform statisticilor oferite 
de Samsung 1. Te-ai gândit vreodată la impactul pe care îl poate avea acest lucru asupra imaginii noastre de sine, 
autenticității noastre? Pot fi selfie-urile utilizate pentru a crea o imagine de sine, identitate şi reputație pozitive? 

Gândeşte-te acum la aspectele legate de intimitate şi reputație online pe care le pot ridica selfie-urile. Ţine minte 
că nu doar Facebook şi Snapchat permit partajarea fotografiilor, ci şi diferite dispozitive conectate, care apoi încar-
că şi stochează fotografiile de tip selfie pe servere ale companiilor! Nu uita că o fotografie poate să îți dezvăluie 
şi locația fizică! Reflectează asupra riscurilor la care îi expun părinții pe copiii lor când încarcă imagini ale lor. 
Lucrează într-un grup mic pentru a crea 2 sau 3 meme-uri pentru a-ți împărtăşi ideile. Mai multe informații 
despre cum să creezi un meme: https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-own-meme/.

1  http://www.samsung.com/za/news/local/samsung-selfie-campaign-wins-african-excellence-award/

3. Cu un pas în viitor

http://www.educatorstechnology.com/2017/05/some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html
http://www.educatorstechnology.com/2017/05/some-of-best-web-tools-and-mobile-apps.html
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/213888_EASA_DRONE_POSTER___v5.pdf
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/213888_EASA_DRONE_POSTER___v5.pdf
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Q%26A_Commission_Drones.pdf
https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Q%26A_Commission_Drones.pdf
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Figura 1: Ce se întâmplă în 60 de secunde pe Internet  (http://thebln.com/2017/03/happens-every-minute-internet-2017/)

Activity 4  Jucării Smart?
În prezent există deja 14 miliarde de dispozitive de tip „Internetul Obiectelor”(Internet of Things) conectate. 
Se preconizează că vor exista în jur de 50 de miliarde de dispozitive conectate în lume până în 2020 2. Este 
posibil să deții deja un dispozitiv portabil, cum ar fi un tracker de fitness sau ceas smart. Poți să dai mai multe 
exemple de asemenea dispozitive?
Internetul Obiectelor (Internet of Things – IoT) ridică multe probleme legate de intimitate, iar jucăriile conectate, 
în special, prezintă un set cu totul nou de provocări în ceea ce priveşte drepturile copiilor. Recent, s-au raportat 
mai multe cazuri în care înregistrări de voce şi informații personale ale copiilor au fost făcute publice din cauza 
jucăriilor de tip IoT. O conversație cu un ursuleț de pluş conectat nu este o doar o conversație cu o jucărie, copilul 
vorbeşte cu corporația care a produs jucăria! 
Cum pot aceste dispozitive să încalce anumite drepturi ale utilizatorilor şi ce se întâmplă cu datele personale pe 
care le colectează? În ce mod pot expune la riscuri şi informațiile despre adulți? Discută într-un grup mic de ce 
ar trebui să fie conştienți părinții copiilor mici. Nu uitați să luați în considerare aspectele legate de dezvoltarea 

2  http://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/internet/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated
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copiilor şi emoțiile acestora când interacționează cu un robot conectat. Scrieți 5 sfaturi privind măsurile de 
precauție pe care ar trebui să le ia părinții şi tutorii când cumpără jucării conectate la Internet. 

Activitatea 5  VIDEO-net
Se estimează că până în 2020 un procent covârşitor de 80% din traficul pe Internet va fi de tip conținut video. 
Conținutul video reprezintă deja 64% din tot conținutul web în SUA 3. 
Potențialul pentru acest tip de conținut este enorm. Deşi revoluționează Internetul, va avea un impact şi asupra 
drepturilor şi responsabilităților noastre. Cum putem crea spații online bazate pe respect şi încredere? 
Într-un grup mic, creați o hartă cognitivă care să prezinte diferitele aspecte etice legate de crearea sau chiar 
simpla vizualizare a materialelor video online. Gândiți-vă la subiect din perspectiva creatorilor, dezvoltatorilor 
şi contribuitorilor, precum şi a utilizatorilor care postează conținut. ți, în cele din urmă, ce reguli ar trebui 
să stabilească furnizorii de servicii, cum ar fi YouTube şi Facebook? Pentru a crea o hartă cognitivă, verifică 
software-ul gratuit de mind mapping la https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-
mapping-software-254388.html.
Sugestie privind activitatea: încearcă să creezi un scurt clip video fără a arăta imagini ale unor persoane. 
Este posibil să ți se pară utile InstaLive sau Musical.ly.

Activitatea 6  Turnul Babel pe Internet 
Lumea online nu este cu siguranță un spațiu foarte echilibrat când vorbim de limba conținutului. Din cele apro-
ximativ 6.000 de limbi utilizate în lume în prezent, cele mai populare zece limbi reprezintă 82% 4 din conținutul 
online. Un studiu din 1997 arăta că 80% din conținutul www era în limba engleză; în prezent, se consideră că 
limba engleză reprezintă aproximativ 55%, cu doar 6,19% din conținut în limba rusă, de exemplu, şi 4,4% în 
chineză. 
Ce ar putea însemna acest lucru pentru vorbitorii de alte limbi? Cum afectează cele de mai sus dreptul nostru 
de a vorbi limba noastră națională şi de a ne manifesta propria cultură? Pe de altă parte, gândeşte-te şi la 
sprijinul pe care îl oferă Internetul pentru persoanele care învață limbi străine. Într-un grup mic, creați un poster 
prin care să explicați provocările şi oportunitățile în acest domeniu. Pentru a crea un poster, verifică următoa-
rele modalități gratuite de a crea un poster online: http://listoffreeware.com/list-of-free-online-poster-makers/.

3  http://www.smartinsights.com/digital-marketing-platforms/video-marketing/video-account-80-internet-traffic-2020-chartoftheday/

4  https://www.languagetesting.com/blog/commercial/the-digital-language-divide 

https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-mapping-software-254388.html
https://cloudsmallbusinessservice.com/blog/best-open-source-mind-mapping-software-254388.html
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Drepturile omului sunt cel mai bine respectate şi apreciate atunci când le cunoaştem, le susținem şi le aplicăm 
în viața noastră. Acestea nu pot fi protejate doar prin măsuri legale. Ele trebuie protejate şi respectate de toată 
lumea, inclusiv de copii şi de tineri. Deşi textul final al GDPR a fost adoptat, nu este încă prea târziu să acțio-
năm! Regulamentul se aplică doar începând cu luna mai 2018. Înainte de această dată, Statele Membre ale UE 
trebuie să pregătească linii directoare clare privind implementarea, inclusiv aspectul legat de consimțământul 
părinților. Pentru a face acest lucru corect, trebuie să se asigure că liniile directoare sunt bazate pe dovezi 
şi că toate părțile implicate au fost consultate, în special tinerii, deoarece ei sunt aceia ale căror oportunități 
GDPR le poate afecta semnificativ. 
Alătură-te altor tineri europeni în crearea unui ghid online cu privire la drepturile tale pe Internet; tu şi alții veți 
putea utiliza conținutul pentru a fi siguri că vocea voastră se face vauzită tare şi clar! Conform articolului 12 1 
din UNCRC, copiii au dreptul de a fi ascultați în toate aspectele care îi vizează. Aceasta este oportunitatea ta de 
a-ți exercita dreptul la participare şi libertate de expresie! 
Îți poți încărca creațiile pe Instagram, Facebook, Google+, Instagram, Pinterest, Tumblr sau Twitter, utilizând 
unul dintre cele trei hashtag-uri: #ParereaTaGDPR, #GDPR sau #DrepturileCopilului. Prin ideile tale, vei putea 
stârni interesul altor adolescenți europeni şi trezi publicul pentru a realiza impactul pe care îl va avea GDPR 
asupra drepturilor copiilor. Ele vor prezenta şi câteva dintre provocările mai mari cu care trebuie să se confrunte 
copiii în mediul online în prezent. Cei mai proactivi contribuitori la ghid vor fi invitați să ajute la dezvoltarea 
unei carte a drepturilor online pe baza conținutului. Aceasta va evidenția cele mai importante drepturi digitale 
identificate de tinerii europeni pe măsură ce GDPR începe să provoace efecte în viața lor.

Activitatea 1  Planifică o campanie
Acum este momentul să îți laşi creativitatea să zboare şi să îți faci vocea auzită! Într-un grup, creați un poster 
şi dezvoltați un slogan care să vă protejeze drepturile care pot fi afectate ca urmare a obligației din GDPR de a 
avea consimțământul părinților. Pentru a crea un poster, verifică următoarele modalități gratuite de a crea un 
poster online:  http://listoffreeware.com/list-of-free-online-poster-makers/.

Activitatea 2  Vino cu soluții
Furnizorii de servicii ale societății informaționale joacă un rol important în a se asigura că participarea online a 
tinerilor este cât mai sigură posibil. Ar trebui să ți se ofere instrumente care să te ajute să faci alegerile corecte 
cu privire la intimitatea şi siguranța ta. Împreună cu un partener sau într-un grup mic, veniți cu câteva soluții 
privind siguranța, care ar putea fi implementate în locul pragului de vârstă de 16 ani pentru consimțământul 
părinților. Creați două sau trei meme-uri pentru a vă prezenta ideile. Poți găsi mai multe informații despre 
cum să creezi un meme la https://www.digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-own-meme/

1  http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010000_Conventie_ONU_drepturile_copilului_2010.pdf 

4. E timpul de acţiune!
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Activitatea 3  Acționează la nivel local
În grup, gândiți-vă la idei prin care puteți deschide subiectul drepturilor digitale ale copiilor la şcoală sau în 
comunitățile voastre locale şi online. Nu uita că acțiunile locale se traduc în efecte globale! Iată câteva idei:
• Organizați o dezbatere privind impactul GDPR cu câțiva prieteni şi colegi de clasă, care să fie susținută la 

şcoală sau în comunitate.
• Discutați cu profesorii utilizând ICT la clasă, pentru a le explica problemele care vor apărea şi discutați cu 

aceştia modurile în care vă pot sprijini eforturile.
• Prezentați un workshop părinților privind drepturile digitale ale tinerilor.
• Identificați o organizație centrată pe tineri în zona voastră şi discutați această problemă.
• Faceți lobby la parlamentarii europeni pentru a le obține sprijinul.
• Contactați media la nivel local pentru a le atrage atenția asupra subiectului şi pentru a vă ajuta să atrageți 

noi susținători.
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De multe ori copiii şi tinerii nu îşi cunosc drepturile. În calitatea noastră de profesori, lideri ai tinerilor şi 
părinți, trebuie să îi încurajăm să se gândească la drepturile lor, provocările cu care se confruntă atât în mediul 
online cât şi offline şi ce pot face ei când drepturile lor nu sunt respectate. Acest kit a fost creat pentru a 
fi utilizat în context peer-to-peer şi oferă multe idei pentru activități şi acțiuni pe care copiii şi tinerii le pot 
întreprinde în şcoală şi comunitate. În afară de încurajarea reflecției asupra tehnologiilor inovatoare care vor 
continua să schimbe radical modul în care gândim, acționăm şi interacționăm, activitățile propuse vor ajuta 
şi la inițierea discuției privind măsurile alternative la cele prevăzute de GDPR pentru protejarea intimității şi a 
datelor personale ale tinerilor şi încurajarea acestora să acționeze. 

Deşi majoritatea activităților necesită aproximativ 30 - 40 de minute, unele pot acoperi mai multe lecții. Alegeți 
liber activitățile pe care le considerați cele mai adecvate pentru tinerii cu care lucrați, sau lăsați-i pe ei să 
aleagă activitățile care îi interesează cel mai mult. Împreună, puteți face diferența pentru generația de azi şi 
generațiile care vor urma.  

Activităţi de reflecţie de la egal la 
egal – pentru profesori şi lideri ai 
tinerilor
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A intra în vigoare – începe să se aplice, să devină 
valabilă

Consimţământ – permisiune 

Dronă – un aparat de zbor fără pilot controlat la 
distanță de cineva de pe pământ, denumit şi vehicul 
aerian fără pilot (unmanned aerial vehicles – UAVs) 
sau sisteme de zbor fără pilot (unmanned aircraft 
systems – UASes)

State Membre ale UE – țări care sunt membre ale 
Uniunii Europene

Bazat pe dovezi – susținut de studii ştiințifice

Regulamentul privind Protecţia Generală a Datelor 
(GDPR) – un cadru legal care stabileşte linii directoare 
pentru colectarea şi procesarea informațiilor personale 
ale persoanelor din Uniunea Europeană 

Hashtag – un cuvânt sau o frază precedate de 
simbolul # care clasifică sau împarte în categorii textul 
însoțitor (cum ar fi un tweet). Mai multe informații 
privind hashtag-urile la https://spark.adobe.com/
blog/2016/11/30/what-you-need-to-know-about-
hashtags/

Linii de consiliere – servicii de ajutor şi sprijin 
pentru copii, unde pot discuta despre problemele care 
îi îngrijorează şi primi consiliere profesională

Drepturile omului – drepturile fundamentale de 
care beneficiază oamenii datorită faptului că sunt 
ființe umane; sprijinite prin mai multe declarații 
internaționale 

ICT – tehnologia informației şi comunicării

Internetul Obiectelor (Internet of Things – IoT) – 
un concept în care obiectele fizice de uz zilnic sunt 
conectate la Internet şi pot comunica cu alte dispozitive 

Meme – un meme partajat online poate fi aproape 
orice partajat voluntar, inclusiv fraze, imagini, zvonuri 
sau fişiere audio sau video. Mai multe informații 
despre cum poate fi creat un meme: https://www.
digitaltrends.com/social-media/how-to-make-your-
own-meme/

MEP – membru al Parlamentului European

Hartă cognitivă – o diagramă pentru reprezentarea 
conceptelor, ideilor şi conexiunilor între acestea 

Minori – o persoană sub o anumită vârstă (în general 
18 ani), considerată prin lege că este prea tânără să 
aibă responsabilitățile legale ale unui adult 

Date personale – date legate de o persoană care 
poate fi identificată, localizată sau contactată prin 
intermediul acestor date 

Intimitate – dreptul unei persoane de a-şi păstra 
subiectele personale secrete şi fără a fi supravegheate 

Dreptul de a fi uitat – un concept conform căruia o 
persoană are dreptul de a solicita să îi fie eliminate 
informațiile personale de pe Internet

Terţă parte – cineva care ar putea fi indirect implicat, 
dar nu este un factor de interes principal 

Aplicaţie de urmărire – o aplicație care permite 
urmărirea locației cuiva

Realitate virtuală – o lume artificială de imagini 
şi sunete create prin intermediul unui software pe 
calculator 

Glosar de termeni
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Resurse utile

http://www.oradenet.ro  
Ora de net este un program european unic în România, care promovează siguranța pe Internet pentru copii şi 
adolescenți. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ - pentru mai multe informații despre Regulamentul privind 
Protecția Generală a Datelor. Alte informații utile sunt disponibile la https://en.wikipedia.org/wiki/General_
Data_Protection_Regulation

http://www.privacy-regulation.eu/ro/8.htm - informații despre articolul 8 din GDPR

https://www.betterinternetforkids.eu/ - informații şi resurse din rețeaua Insafe care îşi propune să facă 
Internetul un loc mai bun pentru copii şi adolescenți 

http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/03/01/eu-general-data-protection-regulation-ar-
ticle-8-has-anyone-consulted-the-kids/ - un blog postat de un expert britanic cu privire la eventualele 
efecte ale GDPR

http://www.webwewant.eu – activități pe teme de actualitate, inclusiv intimitate, creativitate, eu în online/
offline  create de adolescenți pentru adolescenți, cu planuri de lecții pentru profesori

https://www.youtube.com/watch?v=PwrZtkmGS30 – un material video de la Pantallas Amigas* (în limba 
spaniolă) despre dreptul copiilor/adolescenților de a-şi exprima opiniile cu privire la deciziile care le afectează 
activitatea pe Internet 

https://www.youtube.com/watch?v=GIkEUPQjJfo – un material video de la Pantallas Amigas* (în limba 
spaniolă) care ilustrează modul în care GDPR ar putea afecta intimitatea, deoarece vorbeşte despre imagini 
integrate pentru geolocație

 *Pot fi subtitrate în alte limbi la cerere 

http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/03/01/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/
http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2016/03/01/eu-general-data-protection-regulation-article-8-has-anyone-consulted-the-kids/


#ParereaTaGDPR #RomaniaGDPR #DrepturileCopilului #OraDeNet




