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Securitatea absolută nu există, securitatea este întotdeauna legată de cine ar putea fi 

adversarii noştri. Securitatea este, prin urmare, despre informarea noastră şi evaluarea riscurilor 

cu care ne confruntăm când comunicăm cu ceilalţi. Trebuie să alegem programele potrivite, să le 

instalăm în mod corespunzător şi să le testăm dacă funcţionează.  

Majoritatea ameninţărilor cu care ne confruntăm sunt ameninţări indirecte şi, din fericire, 

acestea sunt şi cele mai uşor de contracarat. Din nefericire, uneori suntem supuşi unor 

ameninţărilor directe, pentru care avem nevoie de măsuri suplimentare de siguranţă.  

În zilele noastre majoritatea informaţiilor sunt procurate de pe Internet. Pentru aţi putea 

procura informaţii multe site-uri solicită crearea unui cont. Crearea unui astfel de cont presupune 

ca utilizator să furnizeze administratorului acelui site datele sale personale. Prin furnizarea 

acestor date poţi în schimb accesa informaţiile de care ai nevoie, dar cine ne garantează că 

administratorul acelui site nu va utiliza aceste date sau chiar le va furniza altor administratori de 

site-uri. 

Ca utilizator ai site-urilor online furnizăm acestora o conştient sau inconştient o cantitate 

foarte mare de date şi informaţii personale. În acest context trebuie să a vem încredere în 

companiile şi serviciile online care prelucrează aceste date să ne păstreze aceste date în siguranţă 

şi să nu le furnizeze altor companii sau chiar să le facă publice. 

Nu toată lumea înţelege nevoia protejării acestor date, aceasta variază de la ţară la ţară, de 

la om la om, dar depinde şi de context. 

Deşi dorinţa de protejare a datelor este din ce în ce mai mare, mulţi utilizatori găsesc foarte 

dificil faptul că trebuie să-şi protejeze datele, iar încrederea în organizaţiile menite să le protejeze 

aceste date este din ce în ce mai mică. 

Un studiu recent efectuat de Pew Research Center arată că 74 % dintre americani cred că 

este foarte important ca ei să decidă „cine şi ce face” cu datele lor personale. În contrast cu acest 

procent ridicat 91 % dintre adulţi sunt de acord că utilizatorii au pierdut controlul asupra modului 

în care datele lor personale sunt colectate şi utilizate de companii. 

În acest context nesigur 86 % dintre aceştia sunt încă nemulţumiţi şi ar dorii să se facă 

mult mai mult în acest sens. 

În ultima perioadă după mai multe probleme apărute (multe adrese de yahoo au fost sparte, 

scandalul Cambridge Analitica, etc.) au fost luate numeroase măsuri de siguranţă şi protecţie a 

datelor personale pe care le furnizăm la crearea unui cont. Dar sunt oare suficiente aceste 

măsuri? 

Pentru a asigura o protecţie reală a datelor utilizatorilor companiile ar trebui să facă 

investiţii masive în tehnologie, dar şi în educarea utilizatorilor. Ar fi nevoie de noi tehnologii şi 

servicii care ar face ca utilizatorii să înţeleagă cum funcţionează acestea şi ce impact ar avea 

asupra vieţii lor private. 

Dezvoltarea tehnologiilor trebuie făcută în paralel cu o abordare de la cele mai joase 

niveluri ale societăţii până la cele mai specializate niveluri, trebuie să se concentreze pe 

utilizatori şi nevoile lor, prin educarea conştientă a acestora. Trebuie elaborate ghiduri de 

utilizare pentru copii dar şi dezvoltarea altor metode pentru a ridica nivelul de înţelegere a 

acestor nevoi de către toată lumea. 

Datele noastre personale ar trebui să fie private, iar acţiunile întreprinse de guverne în 

domeniul colectării acestor date trebuie să fie foarte bine justificate. Din anul 2013, când Edward 



Snowden, a făcut publice o serie de informaţii sensibile, utilizatorii au cerut guvernelor lor să 

facă legi sau să le amendeze pe cele existente pentru ca datele lor personale să fie în siguranţă. 

Internetul nu este aşa de sigur pe cât trebuie să fie. Vedem ştiri cu atacuri, viruşi, hacking, 

phishing şi alte ameninţări ale securităţii datelor noastre. Securitatea pe Internet este dificilă - 

este un lanţ lung în care fiecare legătură trebuie să fie testată şi retestată, iar o slăbiciune pune 

utilizatorii în pericol. Singura modalitate sustenabilă de îmbunătăţire a securităţii informatice 

este tratarea acesteia ca o responsabilitate comună, în care utilizatorii, companiile şi guvernul 

trebuie să colaboreze. 
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