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PRIVACY BELEGERD
Door allerlei nieuwe informatietechnologieën wordt je privacy steeds een
beetje aangetast. Waar houdt dit op? Leven we straks allemaal constant in een
groot Big Brother 'huis'? In de tentoonstelling kun je kennis maken met een
aantal biometrische en digitale veiligheids- en controletechnologieën.
CAMERATOEZICHT
Overal op straat hangen toezichtscamera's. Hiermee kan de politie de stad
in gaten houden, wat zorgt voor meer veiligheid op straat. De informatie
verkregen via camera’s wordt vergeleken met de bestaande databases van
gezochte criminelen of illegalen, zodat die snel opgepakt kunnen worden. Het
nadeel daarbij is dat je wel 24 uur per dag gefilmd wordt.
En wat te denken van de route die het koninklijke bruidspaar volgde.
De 'tijdelijke' extra toezichtscamera's hangen er nog steeds!
BIOMETRIE
In de nabije toekomst zullen elektronische
intelligentie en identificatiesystemen zoals
gezichts- en stemherkenning oftewel biometrische
systemen worden gebruikt. Met biometrie worden
biometrische technologieën zoals gezichtsherkenning, vingerscanning en iris-herkenning bedoeld.
De lichamelijke eigenschappen worden opgeslagen in
wereldwijde computernetwerken.
1. Zoek via zoekmachines als www.google.nl naar informatie over
biometrie en cameratoezicht. Ook via www.justitie.nl is veel
informatie over biometrie en cameratoezicht te vinden.
Praat in de klas over deze controlemiddelen.
Schrijf hieronder kort op wat de verschillende standpunten waren en
waarom jij vóór of tegen deze vormen van overheidscontrole bent.

VRAGEN
EN
OPDRACHTEN
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DE DATABODY
Je wist het misschien niet, maar je hebt een tweede
lijf: de databody.
Het cybertijdperk heeft ons een virtueel lijf gegeven: de computerbestanden van alle instellingen waar
informatie over jou is opgeslagen.
Alledaagse bezigheden waarbij je sporen van je
databody achterlaat:
Bel mobiel, verstuur een SMS-je. Neem de metro (je
wordt dan zeker gefilmd door de bewakingscamera's).
Ga online: Verstuur wat e-mails, gebruik een gratis
e-mailservice (hoeveel informatie moet je daarvoor
afstaan?). Bezoek je vaste chatroom. Betaal met je
PIN-pas bij het boodschappen doen.
Met al deze bezigheden geef je constant je datalichaam te eten. Je kunt er
ook voor kiezen om je datalichaam te laten verhongeren, met andere woorden
alle informatie voor jezelf houden.
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2. Verricht onderzoek naar je eigen databody.
In welke bestanden sta je eigenlijk en waar ben jij allemaal
bekend? Hoeveel voeding heb jij je databody zelf op internet
gegeven door gegevens weg te geven?
Zoek op je naam via www.google.nl en www.voelspriet.nl. Voeg een overzicht
van de informatie die je over jezelf hebt gevonden bij je antwoorden.
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3. Mogen bedrijven zomaar jouw persoonsgegevens gebruiken?
Bezoek de website van het College Bescherming Persoonsgegevens
op http://www.cbpweb.nl. Lees ook ‘privacyXS4ALL.pdf’ en ‘NRC
Handelsblad.pdf’ uit het extra lesmateriaal.
Schrijf hieronder kort op hoe het in Nederland wettelijk geregeld is.
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