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A privacidade é essencial para o uso da internet, porque 
se não tivermos, muitas coisas podem acontecer.

1.     Privacidade



Os dados e informações dos usuários devem ser protegidos pelos 

sites e redes sociais, que somente poderão ser entregue a terceiros, 

desde de que exista decisão judicial ou se este usuário estiver de 

acordo com a decisão de seus dados e informações pessoais.
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2.  Proteção   de      dados



A neutralidade na rede é  condição daquele que 
permanece neutro nas redes sociais, ou seja, aquele 

que não gosta de aparecer.

3.      Neutralidade       na     rede



4.  Responsabilidade       do    fornecedor

Em geral, os provedores de conexão à internet 
não serão responsabilizados por danos de 
conteúdo criado  por terceiros.



5.  Acesso    a     informações     de     terceiros

Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais,  
salvo mediante consentimento livre, expresso e 
informado ou nas hipóteses previstas em lei;



6.  Acesso  universal

Todos têm direito de acesso à internet 
no mundo todo.



   7 . Reparação    de       danos 

Na internet, é garantido pela legislação nacional o 
direito à reparação pelos danos causados por 
terceiros ou qualquer pessoa que viole as 
garantias legais previstas.  



                    8.    ATUAÇÃO     DO     PODER    PÚBLICO

 Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da internet no Brasil.



 9. Inclusão      digital     de     crianças    e adolescentes

Pais, mães, tutores e curadores tem a opção de colocar 
controle das redes sociais de seus filhos, porém é 
obrigação destes fomentar e incentivar o desenvolvimento 
pessoal desses jovens com a utilização da internet.



10. PROTEÇÃO   COLETIVA

É permitida na legislação brasileira a proteção coletiva 

de usuários por danos comuns gerados por terceiros, 

desde que esses danos tenham correlação entre si.
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 Maria, Chiara, Catarina, Valentina, Natália e Sophia. 

Saiba     mais 

.

https://davilim.jusbrasil.com.br/artigos/449373145/
10-dicas-sobre-direitos-e-deveres-de-uso-da-inter
net-no-brasil

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/11719721
6/lei-12965-14

https://www.youtube.com/watch?v=um2FLkEEexI&feature=yo
utu.be
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Catarina Panizza Berzin 5a3
Representou a Ana Maria Navarro Arguello 5a3 Chiara Perino Gianfrancesco 5a1

Sophia Santos Gomes dos Reis 5a3 Valentina Ribeiro Rodrigues  5a3
Representou a Fadinha.

Natália Covos de Moraes 5a3


