
Sfaturi privind intimitatea, pe scurt 

 Alegeți-vă un nume fals pentru muncă și folosiți-l doar pe acesta. În afară de a avea 
 beneficii practice, aceasta este o modalitate excelentă de a vă distanța de muncă 
 atunci când aveți nevoie. 
 Folosiți întotdeauna un telefon separat pentru muncă. 
 Folosiți doar laptopuri, tablete și computere separate pentru muncă, dacă este 
 posibil. 
 Folosiți adrese de e-mail separate, pentru muncă și personale - acesta este cel mai 
 bun mod de a vă proteja intimitatea. 
 Utilizați întotdeauna fotografii separate pentru viața dvs. personală și profilurile 
 personale de pe social media și nu uitați că imaginile, numerele, conturile sociale și 
 numele pot fi căutate de oricine pe web. Deci, din nou - numele fals și numerele 
 separate sunt întotdeauna cea mai bună idee. 
 Folosiți conturi separate de social media, nu le conectați niciodată și nu uitați 
 diferența dintre muncă și viață personală. 
 Aflați cât mai multe posibil despre orice aplicație / site web / platforme de publicitate 
 pe care le utilizați, modul în care funcționează și politicile de protecție a datelor 
 personale. Verificați în special politicile site-urilor privind publicitatea externă și 
 proprietatea asupra conținutului și imaginilor dvs. 
 Dacă lucrați de acasă, asigurați-vă că nu aveți fotografii personale / de familie, 
 documente cu numele dvs. real sau alte informații de identificare personală oriunde la 
 vedere. 
 Nu menționați adresa sau zona de unde lucrați în anunțul dvs. 
 Încercați să nu includeți imagini cu locația dvs. în anunțul publicitar, indiferent de cât 
 de atrăgătoare ar fi. 
 Unele încălcări ale intimității sunt contrare legii. Poate doriți să raportați acest lucru 
 poliției. Puteți face acest lucru în mod direct sau puteți cere unui lucrător National 
 Ugly Mugs să vă ajute să faceți acest lucru: www.uglymugs.org. 

 Documentați-vă cu privire la protejarea intimității dvs. online și pentru a fi la curent 
cu schimbările. 

Acesta este un extras din  Siguranța și intimitatea lucrătorilor sexuali online , redactat de 
Beyond the Gaze. Informațiile au fost scrise și elaborate de către lucrătorii sexuali și au 

rezultat în urma studiului Beyond the Gaze. Descărcați de aici versiunea completă: 

www.beyond-the-gaze.co.uk 

În ceea ce privește munca sexuală, conștientizarea vieții private vă poate ajuta să 
vă protejați intimitatea, pentru a fi în siguranță atunci când munciți... 
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