
Mga mananatili
sa bakas na
digital

Digital
Footprint

Pagsasanay ng mga magulang at mga anak! 

Digital Citizenship (3) -Personal na Impormasyon-



Kapag gumamit ng 
internet, ay 
maraming maiiwan
na bakas.

Anong uri ng mga
bakas ang gusto 
mong maiwan sa
Internet? 



Ano ang mga personal na 
impormasyon?

Impormasyong
maaaring makilala ka 
mula sa maraming tao, 
gaya ng iyong
pangalan, address, 
kaarawan, numero ng 
telepono, pangalan ng 
paaralan, pangalan ng 
pamilya, at larawan ng 
mukha



Anong uri ng impormasyon ang hindi
maaaring ibahagi sa ibang tao?
Anong uri ng impormasyon ang 

maaaring ibahagi sa ibang tao? Pag-
isipan natin ito. 



5. Kaarawan

6. Pangalan ng 

paaralan

7. Tungkol sa pamilya

8. Larawan ng mukha

Anong impormasyon sa palagay
mo ang hindi dapat ipakita o 
ibahagi sa iba online?

Personal na impormasyon

1. Pangalan

2. Address

3. Numero ng telepono

4. Edad



1. Hobby

2. Interesadong bagay

3. Paboritong celebrity

4. Pangalan ng alaga

5. Mga sariling gawa

(ang mga nilikha ng tao ay hindi

maaaring kopyahin at gamitin ng 

walang pahintulot) 

Ano sa palagay mo ang
maaaring ipakita o ipaalam sa
iba, online?



Impormasyong hindi
maaaring sabihin

• Impormasyon na
maaaring makilala mula
sa malaking bilang ng 
mga tao

(Pangalan, tirahan, atbp.)

• Panlilibak, pag-uugali na
nagdudulot ng gulo sa iba

Impormasyong maaaring
sabihin

• Impormasyong hindi ka 
makikilala dahil naaangkop
ito sa marami at iba pang tao

(mga libangan, interes, uri ng 
mga alagang hayop, atbp.) 

Anong mga impormasyon ang hindi maaaring 
sabihin sa iba at anong mga impormasyon ang 
maaaring sabihin sa iba?



Pag-isipan kung bakit
hindi maaaring
ibahagi ang personal 
na impormasyon sa
iba sa Internet 



Pag-isipan kung ano ang mga

naiiwang bakas sa Internet



Kung mayroon kang problema, mayroong tanggapan kung saan maaaring

komunsulta sa wikang banyaga. 
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One stop center ng Multikultural ng 

Pangkalahatang Konsultasyon ng Shimane
(Shimane International Center) 

Dial ng Konsultasyon

070-3774-9329

Human Rights Counseling for 

Foreign nationals
(Ministry of Justice)

Navi Dial

0570-090911

Lunes-Biyernes (hindi kasama ang mga pista opisyal, katapusan ng taon at Bagong Taon)

9:00 am -5:00 pm 


