TiKTok
Padomi drošības iestatījumiem
Ziņot par pārkāpumiem un ja kāds tevi aizvaino
Ja svešinieks piekļuvis tavam kontam
Privāta konta iestatījumi
Bloķēt lietotāju

Instagram
Padomi vecākiem
Privātuma iestatījumi
Bloķēt lietotāju
Instagram fotogrāfiju ierobežošana Google meklētājā
Ziņot, ja kāds aizskar Tavu privātumu
Ziņot, ja kāds Tevi aizvaino, pazemo
Ziņot par nelegālu saturu
Ziņot, ja lietotājs ir jaunāks par 13 gadiem
Ziņo, ja kāds uzdodas par Tevi!
Padomi rīcībai, kad “uzlauzts konts”/ kāds piekļuvis Tavam kontam
Pieteikums profila dzēšanai personas miršanas gadījumā

Snapchat
Padomi drošības iestatījumiem
Kā ziņot par nelegālu, aizvainojošu saturu caur aplikāciju?
Ziņot par pārkāpumu, nepieciešama palīdzība
Ziņot par pārkāpumiem caur lietotni
Bloķēt lietotāju
Padomi vecākiem
Privātuma iestatījumi
Vispārīga informācija par drošību
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ar noderīgu informāciju par:
• privātuma iestatījumiem;
• kontroles rīkiem;
• ieteicamo rīcību problēmu gadījumos.
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HELP

WhatsApp
Padomi iestatījumiem un rīcībai problēmsituācijās
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Android viedierīcēs)
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Apple viedierīcēs)

Messenger
Ziņot par saņemtajām ziņām (nelegāls, kaitīgs, aizskarošs saturs)
Drošība, sazinoties Messenger

Facebook
Ziņot, ja kāds tevi aizvaino vai pārkāpumu gadījumā
Ziņot par viltus profilu
Ziņot, ja kāds aizskar Tavu privātumu
Ziņot par nelegālu, kaitīgu saturu
Ziņot, ja kāds uzdodas par Tevi
Noderīga informācija par drošību
Privātuma un drošības iestatījumi
Kontrolē, kurš redz Tavu publicēto informāciju
Konta dzēšana
Konta deaktivizēšana (padarīt uz laiku neaktīvu)
Bloķēt lietotāju
Padomi rīcībai, kad “uzlauzts konts”/ kāds piekļuvis Tavam kontam
Pieteikums profila dzēšanai personas miršanas gadījumā

YouTube
Privātuma un konta iestatījumi
Informācija par drošību
Drošības iestatījumi
Padomi vecākiem
Ziņot, ja kāds uzdodas par Tevi
Ziņot par pārkāpumu, ja Tevi aizvaino, pazemo
Dzēst vai slēpt savu kanālu
Satura bloķēšana
Drošā skatīšanās režīma ieslēgšana

Google
Ziņo, ja Tevi aizvaino vai pazemo
Ziņot par nelegālu un kaitīgu saturu
Ziņot par nepilngadīgas personas foto internetā, bez tās piekrišanas
Ieslēgt drošu meklēšanu
Pieprasīt dzēst informāciju no Google meklētāja

Ja nepieciešama mūsu palīdzība, raksti uz zinojumi@drossinternets.lv
Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments
Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

YouTube.com/saferinternetlv |

instagram.com/drossinternetslv
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Vispārīga informācija par pakalpojumiem un drošību
Privātuma iestatījumi
Kā izdzēst kontu?
Ziņot un bloķēt lietotāju

Reddit
Informācija par privātuma iestatījumiem un drošību
Ziņot par pārkāpumu

Twitter
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HELP

Vimeo
Ziņot par pārkāpumu vai, ja Tevi aizvaino, pazemo
Privātuma iestatījumi

Discord
Drošības iestatījumi
Ziņot par problēmu

Telegram
Vispārīga informācija un BUJ
Ziņot par problēmu

Privātuma iestatījumi
Padomi drošam kontam
Ziņot par pārkāpumu un problēmu
Ziņot, ja kāds uzdodas par Tevi!

Zoom
Padomi skolotājiem drošākām mācību stundām
Ieteikumi drošākām tiešsaistes sapulcēm
Ziņot par emocionālu aizskaršanu

Skype
Ziņot, ja Tevi kāds aizvaino, pazemo
BUJ
Privātuma iestatījumi

MS Teams
Ieteikumi drošākām tiešsaistes sapulcēm
Ziņot par emocionālu aizskaršanu

Tumblr

Pinterest

Informācija par drošību
BUJ
Ziņot, ja Tevi aizvaino, pazemo
Bloķēt lietotāju

Ziņot par pārkāpumu, problēmu
Bloķēt lietotāju
Ziņot, ja Tevi kāds aizvaino, pazemo
Privātuma iestatījumi
Galvenā palīdzības izvēlne

Bing
Ziņot par nelegālu, kaitīgu saturu
Bloķēt pieaugušiem domāto saturu
Bing palīdzība dažādos jautājumos

Ask.fm
Drošības rīki un ziņošana par pārkāpumu
Padomi vecākiem
Dzēst vai deaktivizēt kontu

Tinder
Informācija par drošību
Ziņot par pārkāpumu/problēmu

Ja nepieciešama mūsu palīdzība, raksti uz zinojumi@drossinternets.lv
Līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas
infrastruktūras savienošanas instruments
Twitter.com/drossinternets |

Facebook.com/drossinternets |

YouTube.com/saferinternetlv |

instagram.com/drossinternetslv
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