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ערים מייצרות מידע באמצעות רשת גדלה והולכת של טכנולוגיות מחוברות המניעות ומייצרות שירותים חדשניים,
החל באיתור מקום חניה ועד שיפור איכות המים .ערים חכמות יכולות לעורר סוגיות מתחום הגנת הפרטיות הנובעות
מאיסוף ומשימוש במידע על הפרט .תכניות מתקדמות להגנת הפרטיות יכולות בה בעת למזער סיכונים אלה ,תוך כדי
שימור היתרונות שבערים יותר מהירות ,בטוחות יעילות ובנות קיימא
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