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HELBURUAK

Jarduera hau amaitzean, gaitasun hauek lortu behar 
zenituzke:

Identitate digitala konfiguratzeko erabiltzen diren 
erremintak identifikatzea.

Identitate digitalaren agerikotasuna, ospea eta 
pribatutasuna zer diren jakitea.

Hori modu eraginkorrean kudeatzeko 
gomendioak ezagutzea. 



AURKIBIDEA

● Identitate digitala konfiguratzeko erremintak

● Agerikotasuna

● Ospea

● Pribatutasuna

● Gehiago jakiteko...



IDENTITATE DIGITALA 

KONFIGURATZEKO ERREMINTAK

Blogak

Microblogak

Webguneak

Sare sozial 
generiko edo 
profesionalak

Mezularitzako 
zerbitzuak

Posta 
elektronikoa

Identitate digitala modu egokian konfiguratzeak esan nahi du sareko ikusgarritasuna,
ospea eta pribatutasuna arrakastaz kudeatzea.

Pertsona batek identitate bat edo hainbat izan ditzake, eta, horiek konfiguratzeko, 
hainbat erreminta erabil ditzake, denak ere Interneten eskuragarriak.



AGERIKOTASUNA

Pertsona batek sarean egiten dituen jarduerek zehazten dute agerikotasuna: argazkiak, 
bideoak, blogetan eta sare sozialetan argitaratutako mezuak edo iruzkinak, etab. Baina 
baita beste pertsona batzuek pertsona horretaz argitaratzen dituzten erreferentziek edo 
iruzkinek ere.

Mundu digitalean pertsona batek duen agerikotasuna honako hauen
bidez neur daiteke: bisitari kopurua, kontaktu edo lagun kopurua,
jarraitzaile kopurua, haren argitalpenak zenbat aldiz birbidali edo
partekatu diren, edo haren argitalpenak lotzen dituzten orrialde
kopurua.



OSPEA

Hiru faktore dira erabakigarriak online ospeari 
dagokionez:

● Geuk sortutako ekintzak eta edukia.

● Beste batzuek geuri buruz sortu eta sarean

eskuragarri jarritako edukia.

● Interneteko harreman sozialen eremuan

sorturiko edukia: sare sozialetako iruzkinak,

foroak, blogak, etab.

Ospe digitala pertsona, erakunde edo 
marka batek Interneten duen prestigioaren 
edo estimuaren isla da. 



PRIBATUTASUNA

HONAKO HAU GOMENDATZEN DIZUGU:

● Ongi aukeratu zer erreminta erabili nahi dituzun, egin nahi duzunaren eta erreminta 
horiek onartzen duten pribatutasun-mailaren arabera.

● Definitu zer informazio pertsonal egin nahi duzun publiko.
● Erabaki norekin partekatu nahi dituzun zure datu pertsonalak.
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GEHIAGO JAKITEKO...

Identitate digitalari eta haren kudeaketari 
buruzko artikulua: La gestión de la identidad 
digital: una nueva habilidad informacional y 
digital.

Identitate digitalari eta online ospeari buruzko 
gidaren 3. kapitulua.

Datu pertsonalen babesari buruzko legedia.

http://bid.ub.edu/24/giones2.htm
https://issuu.com/fapacealmeria/docs/guia_identidad_reputacion_usuarios
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=55&modo=1&nota=0&tab=2
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