
Dicas de privacidade breve resumo 

 Tenha um nome de trabalho falso e mantenha-o. Além de ter benefícios práticos,    
serve como uma ótima maneira de se distanciar do trabalho quando necessário. 

 Tenha sempre um telefone de trabalho em separado. 

 Tenha computadores portáteis, tablets e computadores separados que usa apenas 
 para o trabalho se possível. 

 Tenha e-mails pessoais e de trabalho separados - esta é a melhor maneira de 
proteger a sua privacidade. 

 Use sempre imagens de fotografias da sua vida pessoal em separado dos perfis 
 profissionais nas redes sociais e lembre-se de que imagens, números, contas sociais e 
 nomes podem ser pesquisados por qualquer pessoa na internet. Assim, mais uma          
 vez - nomes falsos, números separados são sempre melhores. 

 Tenha contas nas redes sociais em separado, nunca as una e lembre-se qual é qual: 
 profissional e pessoal, e nunca as duas se deverão encontrar. 

 Saiba o máximo possível sobre qualquer aplicação/website/ plataformas de 
 publicidade que usa, como funcionam e as suas políticas de proteção de dados. 
 Verifique especificamente as políticas de websites sobre publicidade externa e 
 propriedade do seu conteúdo e imagens. 

 Se trabalhar a partir de casa, certifique-se de que não possui fotos pessoais/de                 
 familiares, documentos com o seu nome real ou outras informações pessoalmente 
 identificáveis em qualquer lugar à vista. 

 Não forneça o endereço onde trabalha nem mesmo a área local na sua publicidade. 

 Tente não incluir fotografias das suas instalações na sua publicidade, 
 independentemente do quão atraente possa parecer. 

 Algumas violações de privacidade são ilegais. Pode querer denunciá-las à polícia. 
 Pode fazê-lo diretamente ou pedir a um especialista da National Ugly Mugs para o 
 ajudar: www.uglymugs.org . 

 Leia sobre como proteger a sua privacidade on-line e manter-se atualizado enquanto 
as coisas mudam. 
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No trabalho sexual, ter consciência da privacidade pode ajudá-lo a proteger 
a sua privacidade, o que o pode manter mais seguro no seu trabalho... 
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