Privacy tips Facebook
De privacyinstellingen vind je rechtsboven in je Facebook account als je op het kleine
sterretje klikt en daarna op Privacyinstellingen.
1. Vriendenlijsten
Het gebruik van vriendenlijsten is een erg handig middel om zelf controle te houden
over welke informatie je met wie deelt op Facebook.
2. Scherp de mogelijkheden voor het aangaan van vriendschappen aan
Als je liever zelf het initiatief houdt voor het uitnodigen van vrienden en je niet
gevonden wil worden via de zoekresultaten van de Facebook zoekmachine, ga dan
naar je privacyinstellingen. Ga vervolgens naar de optie ‘Wie kan contact met me
opnemen’. Zet de optie op Vrienden (meest beperkt) of Vrienden van vrienden.
In de rubriek "Wie kan me opzoeken?" kun je verder instellen hoe je gevonden kunt
worden, wie jou vriendschapsverzoeken en berichten kunnen sturen en wie er
kunnen zien welke berichten anderen op jouw pagina gezet hebben.
3. Beperk tagging-mogelijkheden
Taggen op Facebook is het ‘aanwijzen’ van personen in foto's en andere content. Als
je een foto op Facebook ziet, of die nu van jezelf is of van een vriend, dan kun je een
persoon aanwijzen op deze foto en aangeven wie het is. Je kunt taggen beperken
door naar de privacyinstellingen te gaan, dan links te klikken op ‘tijdlijn en taggen’
Daar kun je verschillende zaken instellen.
4. Verwijder je profiel uit Google
Via de privacyinstellingen van Facebook kun je instellen dat je profiel niet in Google
mag verschijnen als iemand zoekt op je naam. Je profiel zal niet direct uit Google
verdwijnen als je deze optie hebt uitgezet. Er gaat wat tijd overheen voordat Google
je profiel verwijdert.
Ga naar de privacyinstellingen. Klik bij ‘Wil je dat in de resultaten van andere
zoekmachines een link naar je tijdlijn wordt weergegeven?’ op Bewerken. Haal het
vinkje weg bij ‘Zoekmachines mogen een link naar je tijdlijn plaatsen’.

