Privaatsusseaded sotsiaalvõrgustikus Ask.fm
Ask.fm on internetipõhine sotsiaalvõrgustik, mille kaudu inimesed saavad üksteisele küsimusi esitada
ja soovi korral nendele vastata. Ask.fm teenusel on üle 120 miljoni kasutaja 150 riigist.
Konto loomiseks pead olema 13-aastane ning ask.fm nõuab nende eeskirjade läbilugemist, et sa
teaksid, kuidas Ask.fm-i kasutada.
Küsimuse esitamisel on võimalik valida, kas teha seda anonüümselt
või oma nime all.
Kõik küsimused suunatakse profiili saabuvate
kirjade kausta. Selles kaustas olevaid küsimusi ei näe keegi teine peale profiili
omaniku. Kui profiili omanik küsimustele ei vasta, siis neid ka tema profiilil ei
avaldata. Küsimusele vastamise korral kuvatakse profiilil nii küsimus kui ka vastus.
Soovi
korral
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profiili
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küsimusi
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Seda saab teha klikkides: seaded – privaatsus - ära luba
anonüümseid küsimusi.
Igaüks (isegi inimesed, kes ei ole liitunud Ask.fm-iga) võib
näha, mida oled oma profiilil avaldanud. Samas on
sul võimalik kustutada oma profiililt kõik, mida sa sinna
ei taha. Sul on oma profiili üle täielik kontroll.
Sa võid soovi korral lisada
või kustutada tekste, fotosid või videoid.
Oma turvaseadeid on sul võimalik igal ajal muuta.

Samuti on sul võimalik teatada
Ask.fm´le, kui sulle keegi või miski
ei meeldi, kasutades nuppu Teata
omaenda või teise inimese profiilil.
Kui sa ei soovi, et keegi sulle enam küsimusi
esitaks, on sul võimalik blokkida ta seda tegemast,
klõpsates nupule Bloki.
Kui saad häiriva või ärritava
küsimuse, ei pea sa sellele
vastama. Sul on kaks
võimalust. Esiteks lihtsalt kustuta küsimus, klõpsates küsimuste jaotises
Kustuta. Teiseks on sul võimalik kasutajat üheaegselt blokkida ja temast
teatada, klõpsates küsimuste jaotises nupule Teata või Bloki.
Palun kanna hoolt ja vastuta selle eest, mida veebis teed. Kui otsustad vabatahtlikult teenuse kaudu
teavet avaldada, nt teisele kasutajale küsimuse saata või vastata ning avaldada selle oma profiilil, siis
see on avalikkusele kättesaadav ja inimestel on võimalik seda kopeerida. Ära jaga kunagi isiklikku
teavet, tänu millele teised võivad sind leida või sinuga kontakteeruda. Samuti peaksid oma postitused
läbi mõtlema.
Ask.fm turvalisuskeskuse eestikeelse info leiad: http://ask.fm/about/safety/about-company.
Ask.fm eestikeelsed kasutustingimused leiad veebilehelt: http://ask.fm/about/safety/terms-of-service.
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