Social Media en uw privacy
Zit u op Social Media? Zitten op, is in dit geval toch een beetje
vreemd. Beter is, gebruikt u Social Media? Als dat zo is, dan doet
meteen de vraag zich voor: heeft u de nodige maatregelen genomen
om uw privacy te garanderen? Veel mensen downloaden Twitter,
FaceBook of WhatsApps e.d., maken een account aan en gaan aan
de slag zonder zich te bekommeren om hun privacy. Dat is jammer
en ook gevaarlijk.
Wat moet u doen? Laat niet de hele wereld meegenieten met hetgeen u met Social Media
doet. Natuurlijk wilt u uw vrienden en/of volgers deelgenoot maken van uw belevenissen en
dat zet u spontaan op Twitter, FaceBook of wellicht op Instagram. Maar voordat u dat gaat
doen, stel eerst uw privacy in en bescherm uw gegevens. Uw persoonlijk leven moet niet op
straat komen te liggen. In alle Apps m.b.t. Social Media is het mogelijk om instellingen aan te
passen. Helaas is dat per App verschillend. Maar als u er even rustig de tijd voor neemt, zal
het u zeker lukken.
Wellicht vraagt u zich af waarom dit op de Website staat. Het is van belang dat onze leden
op de hoogte zijn van de privacy instelmogelijkheden. Ook voor de Tabletcoaches is dat van
belang, zodat zij weer onze achterban kunnen helpen. Tijdens de bijeenkomst voor
Tabletscoaches in oktober 2017 is hier ook aandacht aan besteed.
Wist u trouwens dat, in de grote updates van Windows 10, die op uw computer komen, of al
staan, Microsoft de vrijheid neemt om al uw instellingen weer ongedaan te maken? Dus na
elke grote Windows-update moet u weer even uw instellingen controleren. Microsoft hoeft
niet alles van u te weten, dus neem uw maatregelen.
Nog even een opmerking. In het kader van de AVG-regels is
het niet toegestaan informatie van derden te delen op Social
Media.
Wees bovendien zo verstandig om niet op Social Media te
melden dat u op vakantie gaat en plaats geen foto’s vanuit
uw vakantie adres. Dat zou zomaar een aanwijzing kunnen
zijn voor een inbreker om uw woning te bezoeken.

