
 P R I VAC I D A D E

Autorização de postagens nas redes sociais
Adicionar fotos ao Facebook é uma ótima dica para compartilhar momentos importantes 

de sua vida. Mas se outra pessoa aparece na foto, é preciso perguntar a ela se ela autoriza a 

publicação da foto antes de postar. Uma dica útil é escolher o público que pode ver a foto 

antes de postá-la, selecionando a opção “Somente eu” para que somente você veja a foto 

ou escolhendo o nome de quem pode ver a foto publicada. Para isso, clique em “Amigos”, 

depois clique em “Somente eu” para que só você veja a foto ou em “Personalizado”, para 

escolher quem pode ver a foto. Apague a opção “Amigos” e escreva o nome das pessoas 

que podem ver a foto, clicando em “Salvar alterações” em seguida.



P R I VAC I D A D E

Proteja sua privacidade On-line
Por que manter a privacidade? Qual a importância da privacidade?

Quais as consequências por não manter minha privacidade on-line?

Como manter minha privacidade on-line?

Material de Apoio:

https://www.youtube.com/watch?v=BvyWZ7EFd7U

Tome cuidado com as seguintes situações:

• Postar fotos da casa, da rotina, de bens adquiridos, de lugares aonde você vai ou onde 

está e de crianças, em redes sociais.

• Pensar sobre que fotos se deve postar em grupos do whatsup.

• Postar fotos que possam causar constrangimento em outras pessoas e sem pedir 

autorização (exemplo: pessoas bebendo em festas).

• Preencher dados pessoais (endereço, CPF, renda, ...) em um site desconhecido.

• Abrir o email e deixá-lo aberto depois de sair do local (o correto é sair do email depois 

do uso).

• Salvar fotos e documentos em computadores públicos e deixar salvo ao sair.

• Esquecer conectado ou perder pendrive com arquivos e fotos.

• Enviar email para várias pessoas, deixando o email delas visível a outras (o correto é 

mandar com cópia oculta).

https://www.youtube.com/watch?v=BvyWZ7EFd7U


P R I VAC I D A D E

Compartilhando fotos nas redes sociais

Você sabia que o direito autoral 

também se aplica à Internet?

Quando uma pessoa tira uma foto, automaticamente o direito autoral é 

desta pessoa. Mas quando publicamos esta foto nas redes sociais, nós 

cedemos o direito de uso para a rede social. No entando, a foto continua sendo 

da pessoa quem tirou, apenas deixamos que a rede social a publique.

Assim, não se pode pegar uma foto do Facebook e vender 

ou mesmo compartilhar livremente, pois esta foto tem 

um autor que é dono da imagem.

Caso você deseja utilizar as fotos das redes 

sociais, é pertinente perguntar de antemão 

se esta pessoa permite e cede o uso.

Fique atento aos direitos autorais na Internet!


