Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook

-1-

Grundlæggende oversigtsoplysninger

-2-

Deling fra Facebook

-3-

Applikationer og websites

-3-

Blokeringslister

-4-

Kontrol af, hvordan du deler

-4-

Generelle råd
Hængelåsen
Vennelister
Chat

-4-5-5-6-

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook
Det kan være svært at finde rundt i de muligheder man på Facebook har for at beskytte sit privatliv.
Måske vil du gerne vise bestemte billeder til bestemte personer, men holde dem skjult for andre.
Og måske ønsker du at det kun er dine venner, der kan se de vægbeskeder, du slår op.
I denne vejledning kan du se hvilke muligheder du har, og du kan læse om, hvordan du beskytter
dig bedst.
Klikker du på Konto øverst i højre hjørne, vil der være et menupunkt, der hedder
Privatindstillinger.

Klikker du på Privatindstillinger, får du en skærm med følgende indstillingsmuligheder:
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På denne side har du overordnet fem muligheder, som vi vil gennemgå i det følgende.
Grundlæggende oversigtsoplysninger
Klikker du på linket Vis indstillinger, kommer du videre til følgende skærmbillede

Facebook foreslår at man lader alle disse indstillinger være tilgængelige for alle, så dine virkelige
venner nemmere kan finde dig. Det er naturligvis op til dig selv at vurdere, om du vil følge dette
råd, men vi vil foreslå at du tænker over hver mulighed, i forhold til de oplysninger du har angivet
om dig selv i din profil. Er du f.eks. interesseret i, at alle der er på internettet skal kunne se hvor du
arbejder, hvem dine venner er, hvad du er interesseret i, og hvor du bor? Hvis ikke, er det her du
kan fravælge dette.
Jo mere du offentliggør om dig selv, jo større er risikoen for, at nogen bruger det på en måde, som
ikke er i orden med dig. Der er dog ikke nogen umiddelbar risiko ved at tillade alle at prøve at tilføje
dig som ven eller sende dig en besked, da du jo selv efterfølgende kan vælge, om du vil tilføje
vennen eller svare på beskeden. Svarer du på en besked fra en, du ikke er ven med, skal du
huske, at vedkommende får adgang til at se hele din profil i en begrænset periode.
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Deling fra Facebook

Her har du mulighed for hurtigt at sætte op, hvem der må se dine oplysninger. Ved at klikke på
listen til venstre, ændrer du hvem der må se hvad. Også her har Facebook en Anbefalet
indstilling, men hvis du vil sikre dit privatliv bedst muligt, er det nu engang en god idé at vælge, at
Kun venner kan se dine oplysninger. Har du f.eks. valgt at dine adresse- oplysninger og
vægbeskeder skal være offentligt tilgængelige, så kan du f.eks. risikere, at en indbrudstyv kan se,
hvornår du ikke er hjemme.

Hvis du ikke er tilfreds med nogen af de muligheder du har her, kan du klikke på linket Tilpas
indstillinger, og få en mere detaljeret liste over dine oplysninger, samt mulighed for at indstille
privatliv til hver enkelt oplysning. I den lille boks med fluebenet kan du vælge, om personer på
Facebook du ikke er venner med, må se billeder eller opslag i din profil, som de er tagget i.

Applikationer og websites
Under dette menupunkt kan du se, hvilke applikationer og spil du bruger, og du har mulighed for at
fjerne dem, eller at stoppe alle platformapplikationer.
Hvis du ikke har lyst til at dine statusopdateringer og lignende dukker op på visse af dine venners
nyhedsliste, så kan du styre dette under Spil- og applikationsaktivitet. Du skal dog være
opmærksom på, at dine venner stadig vil kunne se disse opdateringer, hvis de direkte besøger din
profil.
Applikationer spørger dig, om du vil give adgang til dine oplysninger. Svarer man ok til dette, kan
applikationen få adgang til dele af dine personlige oplysninger, som typisk er den information, som
er offentlig tilgængelig, dvs. profilnavn, profilbillede, køn, by, netværk, venneliste og sider.
Herudover vil applikationerne ofte gerne have adgang til også dine venners oplysninger. Facebook
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gør meget for at undgå, at applikationer misbruger dine oplysninger eller indeholder ondsindet
kode, f.eks. virus. Men i virkeligheden ved du ikke, hvad der sker med hverken dine egne eller dine
venners oplysninger. En måde at forebygge dette på, er ved at gå ind på siden Oplysninger, der
er adgang til gennem dine venner og slette alle flueben i felterne. På den måde sørger du for, at
de applikationer dine venner installerer i hvert fald ikke kan tilgå dine private oplysninger.
Under menupunktet Umiddelbar personalisering kan du vælge, om Facebooks partnere må
bruge dine Facebook-oplysninger til at gøre din oplevelse på deres sider mere personlig. Som
udgangspunkt er denne funktion slået fra, så medmindre du direkte ændrer denne indstilling, vil
Facebooks partnere ikke kunne anvende dine private oplysninger.
Offentlig søgning. Her kan du vælge at blive usynlig for alle, der ikke er venner med dig på
Facebook. Hvis du indstiller, at det kun er dine venner, der kan finde dig på søgeresultater, og du
fjerner fluebenet i boksen, vil forhåndsvisning af din profil (dvs. din offentlige information) ikke
kunne vises til fremmede profiler på Facebook, eller via søgemaskiner såsom Google.

Blokeringslister
Under dette menupunkt kan du blokere andre brugere, blokere applikationsinvitationer, og se
hvilke applikationer du har blokeret.
Ønsker du direkte at blokere en eller flere personer på Facebook, så de ikke kan kommunikere
med dig, så kan du her tilføje dem til din blokeringsliste, enten ved at indtaste deres navn eller email adresse. Du kan også blokere applikationsinvitiationer fra venner, ved at indtaste deres navn i
feltet.

Kontrol af, hvordan du deler
Dette er Facebooks egen vejledning til kontrol af, hvordan du deler. Det er en god idé at læse
denne, da den fortæller meget om, hvad de mener med de ting de skriver under
privatlivsindstillingerne. Du finder også Facebooks Politik for beskyttelse af personlige oplysninger
her.

Generelle råd
Generelt er det en god idé kun at tilføje personer, du kender som venner. Andre kan være falske
profiler, der gerne vil se dine oplysninger og måske misbruge disse.
Husk at læse alt det med småt når du installerer nye programmer. Mange programmer vil gerne
have adgang til alle dine private oplysninger, samt dine venners oplysninger.
Overvej altid om andre personer, på de billeder du lægger på Facebook, kan have noget imod
billedet. Ifølge persondataloven skal du faktisk have samtykke fra de personer, der figurerer på de
billeder, som du offentliggør.
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Hængelåsen
Du har på Facebook
mulighed for direkte at
bestemme, hvem der må
eller ikke må se dine
statusopdateringer, dine
billeder, videoer, links, ja
hvad som helst du
lægger på Facebook.
Lige til venstre for knappen Del har du en hængelås, hvor du kan indstille dette.
Klikker du på låsen, får du følgende
skærmbillede frem, hvor du kan
vælge, hvem dit indlæg skal være
synligt for, alternativt hvem det skal
skjules for. Har du oprettet lister med
venner, kan disse sorteres fra, eller
du kan sortere venner fra enkeltvis.
Du kan også vælge, at det kun skal
være helt specifikke venner, der må
se dit indlæg. Du kan sågar gøre
dine valg til din standardindstilling
ved at klikke i feltet nederst i venstre
hjørne. Gør du det, vil det altid kun
være de venner, du har valgt her,
der kan se dine indlæg, medmindre
du aktivt ændrer det igen.

Vennelister
Hvis du opretter lister med venner, kan disse bruges hver gang, du vil lægge en besked, et billede,
et link eller en video op. Du kan sende post til en venneliste, så du ikke behøver tilføje hver ven
enkeltvis. Det er en rigtig god idé
at have vennelister, hvis du er
interesseret i at vise visse
beskeder, billeder osv. for nogen
af dine venner, men skjule dem
for andre. Eksempelvis er du
måske ikke interesseret i, at dine
kolleger eller dine forældre ser
visse af dine billeder.
Der er flere måder at oprette
lister med venner. En af dem er
ved at klikke på Venner i venstre
side af skærmen, og så klikke på
+ Opret en liste. Herefter vil der
fremkomme et vindue, hvor du
kan give listen et navn, og
vælge, hvilke venner der skal
med på listen.
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Chat
Også Facebooks chat har du mulighed for at indstille således, at du
kan vælge at være skjult for nogle lister, men synlig for andre.
Listerne vil være vist i dit chatvindue nederst i højre hjørne, og med
den lille grønne knap ud for hver liste, kan du vælge om du vil være
offline eller online for hver liste.
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