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μασείναι
είναι
οιοιεξήσ:
εξήσ:

«Υπάρχει
«Υπάρχειανάγκη
ανάγκηγια
γιατην
τηνεισαγωγή
εισαγωγήπεριορισμών
περιορισμώνστα
σταπροφίλ…
προφίλ…μερικέσ
μερικέσ
φορέσ
φορέσσου
σουυπάρχει
υπάρχειηηαίσθηση
αίσθησητησ
τησδιαδικτυακήσ
διαδικτυακήσπαρακολούθησησ».
παρακολούθησησ».
(κορίτσι
(κορίτσιαπό
απότη
τηΔανία,
Δανία,eNACSO
eNACSOgroup)
group)

1.
1.Να
Νααναγνωριστούν
αναγνωριστούνκαι
καινα
ναπροστατευθούν
προστατευθούντα
ταπαιδιά
παιδιά
ωσ
ωσ«διαδικτυακοί
«διαδικτυακοίενεργητικοί
ενεργητικοίκαταναλωτέσ»
καταναλωτέσ»
- -Να
Νααναγνωριστεί
αναγνωριστείστην
στηνΕυρωπαϊκή
Ευρωπαϊκήπολιτική
πολιτικήκαι
καινομοθεσία
νομοθεσίαοο
ρόλοσ
ρόλοστων
τωνπαιδιών
παιδιώνωσ
ωσενεργητικοί
ενεργητικοίκαταναλωτέσ,
καταναλωτέσ,καθώσ
καθώσ
επίσησ
επίσηστα
ταιδιαίτερα
ιδιαίτεραδικαιώματά
δικαιώματάτουσ
τουσκαι
καιηηανάγκη
ανάγκηπροστασίασ
προστασίασ
τουσ.
τουσ.Πιο
Πιοσυγκεκριμένα,
συγκεκριμένα,να
ναθεσπιστεί
θεσπιστείπολιτική
πολιτικήσχετικά
σχετικάμε
μετην
την
τεχνολογία
τεχνολογία ανίχνευσησ,
ανίχνευσησ, τη
τη διαδικτυακή
διαδικτυακή διαφήμιση
διαφήμιση και
και τη
τη
συλλογή
συλλογήδεδομένων.
δεδομένων.
- -Να
Ναδιερευνηθεί
διερευνηθείηηανάγκη
ανάγκηγια
γιατη
τηδημιουργία
δημιουργία ειδικών
ειδικώνοδηγιών
οδηγιών
μέσω
μέσωΕυρωπαϊκού
ΕυρωπαϊκούΠλαισίου
Πλαισίουγια
γιατην
τηνπροστασία
προστασίατων
τωνπαιδιών
παιδιώνωσ
ωσ
καταναλωτέσ
καταναλωτέσστο
στοδιαδίκτυο,
διαδίκτυο,με
μεβάση
βάσητισ
τισυπάρχουσεσ
υπάρχουσεσπιθανέσ
πιθανέσ
οδηγίεσ.
οδηγίεσ.
- -Να
Ναδιασφαλισθούν
διασφαλισθούνοοσεβασμόσ
σεβασμόσκαι
καιηηιδιωτικότητα,
ιδιωτικότητα,
μέσα
μέσααπό
απότη
τηθέσπιση
θέσπισηβάσεων
βάσεωνγια
γιαεναλλακτικά
εναλλακτικάεπιχειρηματικά
επιχειρηματικά
μοντέλα,
μοντέλα, να
να ενδυναμωθούν
ενδυναμωθούν οιοι καταναλωτέσ
καταναλωτέσ και
και να
να
προστατευθούν
προστατευθούντα
ταστοιχεία
στοιχείατουσ,
τουσ,συμπεριλαμβανομένων
συμπεριλαμβανομένωντων
των
παιδιών.
παιδιών.
- -Να
Ναδιασφαλισθεί
διασφαλισθείμία
μίαΕυρωπαϊκή
Ευρωπαϊκήοικονομική
οικονομικήυποστήριξη
υποστήριξηκαι
και
να
ναδημιουργηθούν
δημιουργηθούνσυνεργασίεσ
συνεργασίεσμε
μεάλλουσ
άλλουσεταίρουσ,
εταίρουσ,για
γιατην
την
ανάπτυξη
ανάπτυξη καινοτόμων
καινοτόμων ιδεών,
ιδεών, οιοι οποίεσ
οποίεσ απευθύνονται
απευθύνονται στισ
στισ
υπάρχουσεσ
υπάρχουσεσ προκλήσεισ
προκλήσεισ στον
στον τομέα
τομέα τησ
τησ προστασίασ
προστασίασ του
του
ψηφιακού
ψηφιακού κόσμου,
κόσμου, συμπεριλαμβάνοντασ
συμπεριλαμβάνοντασ την
την ηλικία,
ηλικία, καθώσ
καθώσ
και
καιτα
τασυστήματα
συστήματαεπαλήθευσησ
επαλήθευσησδεδομένων.
δεδομένων.
«Δεν
«Δενξέρω
ξέρωεάν
εάνπρόκειται
πρόκειταιγια
γιαδιαφήμιση
διαφήμισηήήόχι
όχιγιατί
γιατίόταν
ότανπηγαίνω
πηγαίνωστο
στο
γήπεδο,
γήπεδο,βλέπω
βλέπωδιαφημίσεισ
διαφημίσεισστο
στοφόντο,
φόντο,οπότε
οπότεείναι
είναιόλα
όλαμέροσ
μέροστου
του
παιχνιδιού».
παιχνιδιού».(αγόρι
(αγόριαπό
απότην
τηνομάδα
ομάδαeNACSO
eNACSOσχετικά
σχετικάμε
μετα
τα
ποδοσφαιρικά
ποδοσφαιρικάπαιχνίδια)
παιχνίδια)

2.
2. Να
Να ανανεωθεί,
ανανεωθεί, να
να εναρμονισθεί
εναρμονισθεί και
και να
να ελεγχθεί
ελεγχθεί ηη
εφαρμογή
εφαρμογήτησ
τησνομοθεσίασ
νομοθεσίασστα
σταΕυρωπαϊκά
ΕυρωπαϊκάΚράτη
Κράτη
- - Να
Να διασφαλισθεί
διασφαλισθεί ότι
ότι ηη Ευρωπαϊκή
Ευρωπαϊκή νομοθεσία
νομοθεσία είναι
είναι
ενημερωμένη
ενημερωμένηκαι
καισχετική
σχετικήμε
μετην
τηνπροστασία
προστασίατων
τωνπαιδιών
παιδιώνωσ
ωσ
καταναλωτέσ
καταναλωτέσστο
στοδιαδίκτυο.
διαδίκτυο.
- - Να
Να επανεξεταστεί
επανεξεταστεί το
το δικαίωμα
δικαίωμα των
των παιδιών
παιδιών για
για την
την
ιδιωτικότητα,
ιδιωτικότητα, στο
στο πλαίσιο
πλαίσιο του
του άρθρου
άρθρου 29
29 τησ
τησ υπάρχουσασ
υπάρχουσασ
Ευρωπαϊκήσ
Ευρωπαϊκήσ Νομοθεσίασ,
Νομοθεσίασ, με
με στόχο
στόχο την
την ενδυνάμωση
ενδυνάμωση των
των
υπαρχόντων
υπαρχόντων διατάξεων,
διατάξεων, καθώσ
καθώσ και
και την
την υιοθέτηση
υιοθέτηση νέων
νέων
διατάξεων
διατάξεωνγια
γιατην
τηνπροστασία
προστασίατησ
τησιδιωτικότητασ
ιδιωτικότηταστων
τωνπαιδιών
παιδιών
στο
στο διαδίκτυο,
διαδίκτυο, όπωσ
όπωσ επίσησ
επίσησ και
και την
την υποχρέωση
υποχρέωση των
των
επιχειρήσεων
επιχειρήσεων προσ
προσ τα
τα παιδιά
παιδιά σε
σε σχέση
σχέση με
με το
το διαδικτυακό
διαδικτυακό
εμπόριο.
εμπόριο.
- -Να
Ναιδρυθεί
ιδρυθείμία
μίαΕυρωπαϊκή
ΕυρωπαϊκήΔομή,
Δομή,ηηοποία
οποίαθα
θαελέγχει
ελέγχεικαι
καιθα
θα
διασφαλίζει
διασφαλίζειόλουσ
όλουστουσ
τουσρυθμιστικούσ
ρυθμιστικούσκώδικεσ
κώδικεσσχετικούσ
σχετικούσμε
μετα
τα
πρότυπα
πρότυπαδιαφήμισησ,
διαφήμισησ,που
πουτηρούνται
τηρούνταιαπό
απότα
ταΚράτη
ΚράτηΜέλη.
Μέλη.

3.
3.Να
Ναευαισθητοποιηθούν
ευαισθητοποιηθούν//ενημερωθούν
ενημερωθούντα
ταπαιδιά,
παιδιά,
οι
οινέοι,
νέοι,οι
οιεκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικοίκαθώσ
καθώσκαι
καιοι
οιγονείσ
γονείσ//κηδεμόνεσ
κηδεμόνεσ
σχετικά
σχετικάμε
μετο
τοπωσ
πωσλειτουργεί
λειτουργείτο
τοδιαδικτυακό
διαδικτυακόmarketing
marketing
(διαδικτυακό
(διαδικτυακόεπιχειρηματικό
επιχειρηματικόπλαίσιο)
πλαίσιο)
- -Να
Ναπροωθηθεί
προωθηθείμία
μίαενημερωτική
ενημερωτικήεκστρατεία
εκστρατείασε
σεόλα
όλατα
ταΚράτη
ΚράτηΜέλη,
Μέλη,
στοχεύοντασ
στοχεύοντασσε
σεδιαφορετικέσ
διαφορετικέσομάδεσ
ομάδεσ(παιδιά,
(παιδιά,νέουσ,
νέουσ,γονείσ,
γονείσ,
εκπαιδευτικούσ,
εκπαιδευτικούσ,νομικούσ)
νομικούσ)για
γιατην
τηνανάπτυξη
ανάπτυξητησ
τησεπίγνωσησ
επίγνωσησ
τησ
τησεπιχειρησιακήσ
επιχειρησιακήσφύσησ
φύσηστου
τουδιαδικτυακού
διαδικτυακούπεριβάλλοντοσ
περιβάλλοντοσ
και
καιτουσ
τουσδυνητικούσ
δυνητικούσκινδύνουσ,
κινδύνουσ,καθώσ
καθώσεπίσησ
επίσησκαι
καιτουσ
τουστρόπουσ
τρόπουσ
με
μετουσ
τουσοποίουσ
οποίουσθα
θααντιμετωπιστούν
αντιμετωπιστούναυτοί
αυτοίοιοικίνδυνοι.
κίνδυνοι.

«…οι
«…οιπερισσότερεσ
περισσότερεσεφαρμογέσ
εφαρμογέσδεν
δενπαρέχουν
παρέχουντισ
τισβασικέσ/απαραίτητεσ
βασικέσ/απαραίτητεσ
πληροφορίεσ
πληροφορίεσσχετικά
σχετικάμε
μετο
τοποια
ποιαστοιχεία
στοιχείαπρέπει
πρέπεινα
νασυλλέγονται
συλλέγονταιαπό
από
τα
ταπαιδιά,
παιδιά,πωσ
πωσπρέπει
πρέπειαυτά
αυτάνα
ναχρησιμοποιούνται
χρησιμοποιούνταικαι
καιμε
μεποιον
ποιονπρέπει
πρέπει
να
νατα
ταμοιράζονται».
μοιράζονται».(Ομοσπονδιακή/Κρατική
(Ομοσπονδιακή/ΚρατικήΕπιτροπή
ΕπιτροπήΕμπορίου,
Εμπορίου,
2012:
2012:Εφαρμογέσ
Εφαρμογέστων
τωνκινητών
κινητώντηλεφώνων
τηλεφώνωνγια
γιατα
ταπαιδιά:
παιδιά:ΟιΟι
αποκαλύψεισ
αποκαλύψεισακόμα
ακόμαδεν
δενπέτυχαν/τα
πέτυχαν/τακατάφεραν)
κατάφεραν)

«Τα
«Τανέα
νέαμέσα
μέσαπληροφόρησησ
πληροφόρησησκαι
καιοιοινέεσ
νέεστεχνικέσ
τεχνικέσmarketing
marketing
προκαλούν
προκαλούνηθικούσ
ηθικούσπροβληματισμούσ
προβληματισμούσσχετικά
σχετικάμε
μεπιθανή
πιθανή
παραπλάνηση
παραπλάνησηκαι
καιαπειλή
απειλήστην
στηνιδιωτικότητα:
ιδιωτικότητα:το
τοκοινό
κοινόδεν
δενείναι
είναικαλά
καλά
ενημερωμένο
ενημερωμένοσ’σ’αυτά
αυτάτα
ταθέματα
θέματακαι
καιοιοιισχύοντεσ
ισχύοντεσκανονισμοί
κανονισμοίείναι
είναι
ανεπαρκείσ».
ανεπαρκείσ».(Buckingham,
(Buckingham,David
Davidκαι
καισυν.
συν.(2009):
(2009):ΗΗεπίδραση
επίδρασητου
του
εμπορικού
εμπορικούκόσμου
κόσμουστην
στηνευημερία
ευημερίατων
τωνπαιδιών)
παιδιών)

