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CNPD disponibiliza questionário no seu sítio da Internet
TESTE OS SEUS COMPORTAMENTOS
E VEJA SE ESTÁ VULNERÁVEL AO ROUBO DE IDENTIDADE

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) vai disponibilizar no seu sítio da
Internet, a partir de amanhã, um teste de auto-avaliação interactivo para que cada
pessoa possa verificar qual o seu nível de vulnerabilidade à usurpação de identidade.
Esta é uma iniciativa de sensibilização, que assinala a celebração do Dia Europeu da
Protecção de Dados, que se comemora no dia 28 de Janeiro, data da assinatura em
1981 do primeiro instrumento legal sobre protecção de dados pessoais – a Convenção
108 do Conselho da Europa.
Trata-se de um questionário de escolha múltipla que percorre 11 situações quotidianas
em que se pode ficar sujeito ao roubo de identidade. Cada pessoa só terá de assinalar
a opção que melhor corresponde à sua maneira de agir. No final do teste, é atribuída
uma pontuação para cada tópico abordado e uma avaliação global sobre o grau de
exposição ao roubo de identidade.
Além do teste, tem também disponível um pequeno manual “Ler & Aprender”, no
qual é fornecida informação sobre qual deve ser o comportamento mais correcto
para cada uma das situações, de modo a minimizar os riscos de usurpação de
identidade, seja nos documentos que deitamos ao lixo, seja nas compras pela Internet,
seja na utilização dos cartões de débito e crédito, na partilha de informação pessoal
ou nas seguranças do computador.
Para as crianças e jovens, dos 8 aos 17 anos, a CNPD lança amanhã a 2ª edição do
Concurso “Um Slogan pela Privacidade”, no âmbito do seu Projecto DADUS,
destinado às escolas, após o sucesso alcançado pelo concurso do ano anterior. Para
concorrer, basta ir ao Blog do Dadus ou ao sítio do Projecto
(http://dadus.blogs.sapo.pt ou www.dadus.cnpd.pt ).
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