
4. 
ZMANJŠAJTE 
SVOJE SLEDI
Brskalnik na telefonu skladišči veliko informacij o 
vas – vašo lokacijo, zgodovino brskanja, katere strani 
obiskujete – in te podatke morda posreduje naprej. Z 
nekaj majhnimi spremembami lahko pridobite 
nadzor nad nekaterimi informacijami.

Telefoni, tablice in računalniki imajo prednastavljen 
brskalnik, katerega glavna naloga ni skrb za vašo 
zasebnost. Namesto tega lahko naložite in uporabite 
brskalnik, ki že samodejno skrbi za zasebnost
spletne aktivnosti in vas tako ščiti pred sledilci.

Če bi želeli okrepiti svojo zasebnost, lahko namestite 
dodatke, poznane kot »razširitve in dodatki« (to so 
enostavno namestljivi mini programi za vaš 
brskalnik, ki skrbijo za dodatno zasebnost vaše 
spletne aktivnosti).

5. 
ODSTRANITE OZNAKE 
SEBE IN OSTALIH

Ste prispevali k zbiranju podatkov o svojih prijateljih, 
tako da ste jih v preteklosti označili v objavi ali na 
fotografiji?

Zmanjšajte količino njihovih podatkov, ki so bili 
naloženi, (poleg tega pa očistite svojo vest) in jih 
odznačite na čim več fotografijah in objavah.

Povejte naprej! Spodbudite svoje prijatelje, družinske 
članke in sodelavce, da se vam pridružijo pri nadzoru 
podatkov, ki jih nezavedno delimo. Uspešni bomo šele 
takrat, ko bomo prav vsi delali skupaj in si prizadevali 
za nadzor svojih digitalnih sledi.

Če pomislite na to, kaj s svojimi podatki 
sporočate drugim, se vam morda ne bo 
zdelo nič posebnega: komu je mar, ali 
ste ljubitelj country glasbe, da nakupujte 
več čevljev, kot jih potrebujete, ali da 
načrtujete svoje potovanje že leto vnaprej?

Težava se skriva v tem, kaj se dogaja z 
vašimi podatki. Sčasoma ti tvorijo intimne 
digitalne vzorce: vaše navade, gibanje, 
odnosi, izbire, prepričanja in skrivnosti 
se razkrijejo tistim, ki jih analizirajo in z 
njimi služijo. To so razna podjetja in 
posredniki podatkov.

Ko boste sledili orodju za podatkovno 
razstrupljanje, se boste seznanili s tem, 
kako in zakaj se vse to dogaja. Hkrati vam 
orodje ponuja praktične nasvete za 
nadzor vaših podatkovnih sledi na spletu.

Pa začnimo!

Če želite, da bodo vaše 
povezave do spletnih mest 
varne, namestite HTTPS 
Everywhere: tj. razširitev 
brskalnika, ki zagotavlja 
šifriranje in zaščito vaše 
komunikacije z večino 
pomembnejših spletnih 
mest. V kolikor uporabljate 
Safari, se izogibajte rabi 
privzetih brskalnikov, ki so 
del Googla, in raje uporabite 
denimo DuckDuckGo, ki 
samodejno šifrira 
uporabnikovo identiteto.

in tako izboljšajte svojo spletno  zasebnost

NADZORUJTE 
PODATKE SVOJEGA 
PAMETNEGA TELEFONA

Če želite blokirati vohunske 
aplikacije in nevidne 
sledilce, namestite uBlock 
Origin (za Chrome, Safari in 
Firefox) ali Privacy Badger (za 
Chrome, Firefox in Opero).
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1. 
SPREMENITE IME 
SVOJE NAPRAVE
V nekem trenutku boste morda svoj telefon 
"poimenovali" za potrebe WiFi-ja, Bluetootha ali 
obojega – ali pa je bilo ime med nastavitvijo 
samodejno ustvarjeno. To pomeni, da je »telefon 
Janeza Novaka« viden lastniku omrežja WiFi in če 
je vaš Bluetooth vklopljen, je viden tudi vsem v vaši 
okolici, ki imajo prav tako vklopljen Bluetooth.

Ob vstopu v kavarno, restavracijo ali letališče svojega 
imena gotovo ne bi najavili, prav tako pa ne bi smeli 
najaviti svojega telefona.

Ime svojega telefona lahko spremenite v nekaj, kar 
vas manj osebno identificira, vendar vas še vedno 
uspešno predstavlja. To naredite tako:

iPhone:
Spremenite ime telefona:
Nastavitve → Splošno→
O napravi → Spremenite ime

Android:
Spremeni ime za WiFi: 
Nastavitve→
Wi-Fi → Menu →
Napredno/Več nastavitev →
Wi-Fi Direct →
Ime naprave/Preimenuj 
napravo: Nastavitve → 
Bluetooth →
Vklopite Bluetooth, če je 
izklopljen → Menu →
Ime naprave/Preimenuj 
napravo →
Izklopite Bluetooth

2. 
POČISTITE SLEDI O 
SVOJI LOKACIJI

Čeprav se vam zdi, da so podatki o vaši lokaciji samo 
naključni delčki informacij, pa lahko skupek leteh 
razkrije pomembne podrobnosti o vas in vaših 
navadah, na primer kje živite, delate in kje se najraje 
družite s prijatelji. Prav zato so to v mnogih podjetjih 
in pri mnogih posrednikih podatkov zelo iskane 
informacije.

Lahko pregledujete dovoljenja posamezne aplikacije 
in izklopite lokacijske storitve. Poiščite aplikacije, ki 
informacije o vaši lokaciji dejansko ne potrebujejo za 
svojo storitev (ali mora neka računalniška igrica 
resnično vedeti, kje se nahajate?) in tiste, katerim ne 
želite podati teh informacij:

Android:
Nastavitve →Aplikacije → 
Upravljaje z dovoljenji za lokacijo 
pri posameznih aplikacijah

iPhone:
Nastavitve → Zasebnost →
Dovoljenja za lokacijo →
Upravljaje z dovoljenji za lokacijo 
pri posameznih aplikacijahbasis

Android:
Nastavitve → Biometrični 
podatki in varnost / Lokacija 
→ Izključite lokacijo

iPhone:
Nastavitve → Zasebnost → 
_Dovoljenja za lokacijo _ → 
Izključite jih

3. 
UREDITE SVOJE 
APLIKACIJE

Aplikacijam za družabna omrežja, igre in vremensko 
napoved so vaši podatki pomembni … in morda jih v 
veliko meri tudi zbirajo.

Brisanje naključnih aplikacij v telefonu, ki jih 
nikoli ne uporabljate, je lahko učinkovit način za 
razstrupljanje svoje digitalne identitete.

Poleg tega lahko čiščenje sprosti prostor v telefonu, 
zmanjša porabo podatkov in podaljša življenjsko 
dobo baterije. To lahko, odvisno od aplikacije, celo 
poveča splošno učinkovitost in delovanje naprave.


