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DÍA INTERNACIONAL DA PROTECCIÓN DE DATOS
Celébrase hoxe, co obxetivo de formentar o coñecemento entre os cidadáns a cerca de cales son os  

seus dereitos e responsabilidades, para non facer pública na rede a súa privacidade

A AEPD SANCIONA Ó CHAPO GUZMÁN CON 10.000 €
Fraude nun supuesto sorteo de reloxes

 

  

Gustavo López

Páx 5

PÉRDIDA DE D.N.I. 
CUN FINAL 
INESPERADO
Un veciño da comarca 
do Val Miñor perdeu o 
seu carnet de 
indentidade antonte. 
Tras decatarse, dirixíuse 
cara comisaría, pero 
unha notificación do seu 
Facebook impediuno. 
Abriuna o que nunca se 
puido imaxinar é atopar 
a foto do seu D.N.I. 
como noticia principal 
do CNP. Páx 3

DENUNCIA POR 
PUBLICAR A LISTAXE 
DE ELEXIDOS NA 
WEB
A organicación do 
reality “Gran Hermano” 
foi o pasado Martes 
denunciado por un 
futuro participante trala 
publicación na web a 
súa selección para 
participar proximamente 
na seguinte tempada. 

Páx 3
PUBLICACIÓN DE 
NOMBRES NA 
INVITACIÓN
Corre o rumor de que 
uns país puxeron nas 
invitación de 
cumpleanos do seu fillo 
de 4 anos os nomes de 
tdos os invitados, e non 
foi ben recibido por 
parte das familias 
receptoras.

Páx 3

O XEFE PUBLICA A 
LISTA DE DESPIDOS 
NAS REDES 
SOCIALES
A pasada semana, nunha 
empresa de montaxe en 
Vigo, o xefe publicou 
sen ningún permiso a 
lsita de despididos en 
Twitter, provocando 
unha caótica sutuación.

BANCO Á QUIEBRA E 
DATOS Ó 
DESCUBERTO
O Banco Popular Inglés, 
arruinouse, trala crise 
financieira destes 
últimos anos. Ó 
deshabitar o local, os 
montóns de papeis en 
vez de destruilo, ou 
tiralos aún contenedor 
pechado, estes foron 
botados no contedor do 
parque que estaba cerca 
do establecemento, onde 
se encontaron datos 
persoais dos clientes, 
préstamos, nóminas, etc.

PUB SANCIONADO 
TRALA PUBLICACIÓN DE 
MAXES  VIOVIXILANCIA
A AEPD sanciona a un pub 
orensán trala spublicacións 
en internet das imaxes 
captadas coa cámara 
videovixilancia.

FOTÓGRAFO SUBE AS 
SÚAS CAPTURAS Ó 
FACEBOOK
Un aficionado ó atletismo 
sube fotos de todas as 
carreiras ó Facebook, dende 
os máis pequenos ata os 
veteranos. 

agora foi sancionado 
tras un fraude en 
Internet.
Seica, O Chapo, era ó 
administrador dunha 
tenda de reloxes online, 
e o pasado mes de 
Outubro organizra un 
sorteo online, onde os 
participantes tiñan que 
realizar un formulario 
titulado “O reloxo de 
ouro será para aquela 
persoa que maís veces 
comparta esta 
información... a que 
esperas?” no cal a xente 
publicaba a maior 
antidade de direccións 
de correo verdadeiras 

Un narcotraficante foi 
sancionado 
esta semana pola 
Axencia Española de 
Protección de Datos, 
debido a unha grave 
infracción na rede.
O sancionado é 
recoñecido como O 
Chapo, e esta non era a 
primeira infracción que 
cometía, na súa 
adolescencia foi   
condenado por matar a 
súa profesora tras 
suspendelo, fai dez 
anos, ingresara no 
cárcere tralo 
contrabando de drogas 
no Mar do Caribe e 

dos seus contactos para 
poder adquirir o 
premio. 
Pero todo isto era 
mentira, xa que o 
obxetivo do Chapo era 
obter o maior número 
de direccións de correo 
electrónico para 
poderlles enviar spam, 
publicitando a nova 
colección de reloxos.
Esta infracción costulle 
caro, xa que a Axencia 
Española de Protección 
de Datos (AEPD) 
sancionouno con 0,10€ 
por spam, un total de 
10.000€.

 
DESPEDIDO TRAS 
VER OS SEUS 
PERFILES NA REDE
Un xoven de 23 anos, 
foi despedido tras ver o 
seu xefe o seu perfil 
virtual, no cal daba unha 
imaxe nefasta.

Páx 5

Páx 4 Páx 4 Páx 4
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VIGO E VAL MIÑOR
O XEFE PUBLICA A LISTA DE DESPIDOS NAS 

REDES SOCIALES
 O xefe publicou sen ningún permiso a lista de despididos en Twitter, provocando unha caótica  

sutuación.

Unha empresa do porto de Vigo esta sendo portada 
de todos os períodicos da comarca tras publicar en 
Twitter a lista de despidos.
A noticia non foi ben recibida polos traballadores, os 
cales implantaron unha denuncia o mesmo día na 
comisaría de Vigo.

 Os traballadores están indigandos, tanto pola 
publicación de despidos como a poca importancia dada 
polos axentes municipais de policía de Vigo. Estes non 
lle deron moita importancia, pero de todos modos 
víronse na obriga de aprobar a denuncia e aprovar un 
xuízo, que se celebrará o próximo Xoves nos xulgados 
municipais.

  

PÉRDIDA DE D.N.I. CUN 
FINAL INESPERADO
Antonte, un veciño da comarca do Val Miñor, perdeu por 
accidente o seu carnet de indentidade ó votar a correr mentras 
camiñaba preto do supermercodo, lugar onde ocorreu o 
atentado. Tras decatarse ó cabo das horas pensou que o mellor 
que podía facer é dar un aviso no Concello no apartado de 
obxetos perdidos a máis de pór un aviso na páxina de 
Facebook do seu Concello. 
En canto o abríu, atopouse cunha foto do seu D.N.I. Como 
noticia principal do Corpo Nacional de Policía onde se lle 
acusaba como terrorista e psicópata. O veciño díxonos “naquel 
momento non o podía crer, non sabía que facer, o único en que 
pensaba era sobre a imaxe que ía ter a xente agora del” afirmou 
o veciño.  Tras concienciarse do asunto, foi de súpeto á 
comisaría, co pensamanento de que non o ían crer.
“Foi chegar alí e dous pares de axentes se tiraron enriba miña e 
me ataron as mans, eu inqueto díxelles que todo era un error, e 
os policias deixáro declararme” dixo o acusado.
Os axentes tardaron un tempo en confesar  que o terrorista non 
era el, e decatáronse que o D.N.I. atopado no lugar do crime 
non era o do terrorista se non o do esposado, que paseaba 
naquel momento por alí e tras escoitar o ruído das bombas 
votou a correr, momento no cal se lle caeu o carnet de 
identidade.
De inmediato, publicouse nas redes sociais que o asesino 
primeiramente dito era completamente un error pedindo 
disculpas e dicindo que a investigación que realizaran era 
completamente falsa. Estes dixeron que ían seguir buscando 
posto que o verdadeiro asesino aínda está en liberdade e non 
está identificado, danto unha aviso ós veciños para que eviten 
saír das súas casas.

PUBLICACIÓN DE NOMBRES 
NA INVITACIÓN

Os pais dun neno de 4 anos, van celebrar o 
seu aniversario do seu fillo coa compañía dos 
amigos do neno. E na mesma invitación para 
a festo ía unha folla adxunta cos nomes dos 
outros invitados, o cal non foi de ben agrado 
para algunhas familias invitadas, xa que non 
querías que os nomes dos seus fillos 
andiveran por ahí.
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NACIONAL E ECONOMÍA
  

PUB SANCIONADO 
TRALA 
PUBLICACIÓN DE 
MAXES  
VIOVIXILANCIA

A AEPD sanciona a un pub 
orensán tralas publicacións 
en internet das imaxes 
captadas coa cámara 
videovixilancia. Estas eran 
subidas tanto nas redes 
sociais como na páxina web 
do pub, co obxetico de obter 
máis visitas e polo tanto que 
o local sexa máis coñecido a 
ámbito nacional.

DESPEDIDO TRAS 
VER OS SEUS 
PERFILES NA REDE
Un xoven andaluz de 23 anos, é 
despedido tras ver o seu xefe o perfil 
virtual que tiña
O antigo empregado de Gualax colgara 
en Internet fotos moi comprometidas, 
tanto pederastras, psicópatas e mesmo 
había fotos del traballando e fumando, 
cousa que estaba completamente 
prohibida según contán o xefe.
Estas fotos non só leváronlle ó despido se 
non a un xuizo por publicar fotos de ese 
tipo de rapaces menores de idade, as cales 
xustificou que eran photoshop.
“Creo que hemos cometido un gran error 
en contratar a este hombre en nuestra 
empresa, no se como no he podido ver 
antes sus historial virtual, ahora mismo 
no quiero imaginar en que podría estar yo 
pensado en el momento que aceptamos su 
curriculum” di o xefe.
Como xa vedes os remordementos de 
conciencia dos diretores da multinacional 
é inmeso, e aseguran non volver cometer 
un erro como este, e asegurarse de que os 
postos de traballo que soliciten esten 
ocupados por xente que o precise de 
verdade. 

DENUNCIA POR PUBLICAR A LISTAXE DE 
ELEXIDOS NA WEB

Un reality de televisón é denunciado pola ausenciade protección de datos 

A organicación do reality “Gran Hermano” o pasado martes 1 de Febreiro, publicou na 
súa web oficial do programa a listaxe definitiva dos próximos participantes, habendo 
un total de 16 concursantes.
A audiencia foi anunciada nese momento dos participantes fixos da casa de “Gran 
Hermano”, estando en anónimo ata ese momento. Según nos conta un nomeado “esa 
lista no se debería haber publicado, muchos de nosotros no queríamos que se supiesen 
nuestros nombres y localidades hasta despues de entrar en el concurso, lo que han 
hecho es un delito, no hemos firmado ninguna autorización confesando que podían 
jugar socialmente con nuestroos datos personales, por el simple  hecho de atraer mas 
espectadores” contestounos.
Agora mesmo esa lista de 16 participantes reducíuse ata dez, xa que seis deles 
opuxéronse a entrar trala falta de profesionalidade por parte do programa.

 FOTÓGRAFO SUBE 
AS SÚAS CAPTURAS 
Ó FACEBOOK

Un aficionado ó atletismo 
dedícase s  subir fotos ó 
Facebook sen ningún permiso 
de todas as carreiras atletas ás 
que vais, xa sexan 
locais,nacionais ou 
internacionais, coa ilusión de 
alegrar ós deportistas, pero a 
AEPD viuse na obriga de 
sancionarlo cunha multa de 
200€ máis a orde de borrar 
todas as fotos subidas e 
prohibindo subir máis.
“Yo pienso que no hacía mal a 
nadie subiendo las fotos, pero 
ya buscaré ottro método para 
poderlas compartir 
legalmente” contestounos o 
fotógrafo.
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XOGOS
E F Z P R O T E C I O N E

C P A I O S T I O X V A V
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