Σύνδεσμος: https://cap-a.eu/pilots/si4k-pilot.pdf

Εισαγωγή
Καλώς ορίσατε στο συστημα CAP-A.
Σκοπός του νέου συστήματος CAP-A είναι να μάθει ο κάθε χρήστης κινητής συσκευής
περισσότερα στοιχεία για την ιδιωτικότητα των εφαρμογών, να δει την υφιστάμενη
αξιολόγηση των εφαρμογών και να εισάγει αξιολογήσεις για τις εφαρμογές που
χρησιμοποιεί.
Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - SaferInternet4Kids.gr
τρέχουμε μια καμπάνια για να διερευνήσουμε αν οι εφαρμογές σέβονται την ιδιωτικότητα των
χρηστών τους και αν εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων.
Εστιάζουμε σε εφαρμογές που είναι παιχνίδια ή δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και εργαλεία επικοινωνίας. Παρακάτω αναφέρονται οδηγίες για το πως μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το CAP-A εργαλείο:

Βήματα
Κάθε ένα από τα παρακάτω βήματα σου δίνει πόντους, καθώς συνυπολογίζεται από το
σύστημα επιβράβευσης του CAP-A.
Αναλυτικά :
● Πριν ξεκινήσεις να μας πεις τη γνώμη σου θα χρειαστεί
○ Να γραφτείς στην κοινότητα μας πατώντας στο κουμπί Είσοδος/Εγγραφή
δίνοντας απλά το e-mail σου και να το επιβεβαιώσεις μέσω του απαντητικού
μηνύματος
○ Μετά την εισαγωγή σου, να μας πεις μερικά πράγματα για
εσένα συμπληρώνοντας το προφιλ σου* από το μενου στα
αριστερά. Έτσι θα πάρεις 50 πόντους!
○ Να δηλώσεις τουλάχιστον 5 αγαπημένες εφαρμογές, βρίσκοντας τις από
την αναζήτηση και πατώντας το πράσινο κουμπί με την καρδούλα

○

●

Αυτή η ενέργεια θα σου επιτρέψει να κερδίσεις 100 πόντους και
να ξεκλειδώσεις πιο προχωρημένες ενέργειες όπως τις
παρακάτω.

Κλίκαρε σε κάθε μια από τις παρακάτω εφαρμογές και πήγαινε στην καρτέλα
“Άδειες”. Εναλλακτικά από το μενού κλίκαρε στο “SaferInternet4Kids” που

εμφανίζεται στα αριστερά. Εκεί μπορείς να δεις σε 2 λίστες,
επιλεγμένες εφαρμογές αλλα και πληροφορίες σχετικές με τις
άδειες χρήσης αυτών. Πατώντας πάνω σε κάθε εφαρμογή,
μπορείς να εκφράσεις την άποψη σου αν σου φαίνεται λογικό ή όχι
σέρνοντας προς το Ναι ή το Οχι το κουμπί “Λογικό”
Εφαρμογές Παιχνιδιών (τυχαία σειρά)
● League of Legends
● Mortal Kombat 11
● ΝΒΑ 2Κ20
● Call of Duty Modern Warfare
● F1 2019
● PUBG
● My Talking Tom Friends
● My talking Angela
● Roblox
● Minecraft
Εφαρμογές Social Media και Επικοινωνίας (τυχαία σειρά)
● YouTube
● Facebook
● Instagram
● TikTok
● Snapchat
● Viber
● Whatsapp
● Messenger
● Pinterest
●

Αν έχεις κάποιο άρθρο σχετικό με μια από τις παραπάνω εφαρμογές μπορείς να το
μοιραστείς με τον εξής τρόπο: Αφού έχεις βρεθεί στην εφαρμογή που επιθυμείς,
πατάς στην καρτέλα “Σχετικά άρθρα” και βάζεις το link του άρθρου στο πεδίο “URL
Απόδειξης”, χαρακτηρίζοντας το θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο και πατάς “Αποστολή”.

Θέλεις περισσότερα;
○

Δοκίμασε το εργαλείο επισημείωσης (Επισημειωτής). Είναι διαθέσιμο στην
καρτέλα “Αδειες” κάθε εφαρμογής στα δεξια με τίτλο Επισημειωτής.

○

Κατέβασε την android εφαρμογή μας από το playstore πατώντας εδώ και
φόρτωσε στο portal τις εγκατεστημένες εφαρμογές σου πατώντας το κουμπί
“audit my apps”. Mε αυτόν τον τρόπο κερδίζεις ακόμα περισσότερους
πόντους.

Βοήθεια / Πληροφορίες
Για τους πόντους που μπορείς να κερδίσεις και τα επίπεδα που μπορείς να ανέβεις θα
βρεις πληροφορίες πατώντας εδώ
Μπορείς να ακολουθήσεις τις μίνι περιηγήσεις σε βασικές λειτουργικότητες της
πλατφόρμας πατώντας εδώ

*Σημαντική Σημείωση
Σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα κοινοποιήσουμε ή θα πουλήσουμε πληροφορίες σχετικές με
το προφίλ χρήστη σας σε τρίτους. Οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται μόνο για την
εξαγωγή στατιστικών που είναι διαθέσιμα εδώ

