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WhatsApp
BUJ
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Android viedierīcēs)
Privātuma iestatījumi un kā ziņot par pārkāpumu (Apple viedierīcēs)

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

Snapchat
Kā ziņot par nelegālu, aizvainojošu saturu caur aplikāciju?
Ziņot par pārkāpumu, nepieciešama palīdzība
Privātuma iestatījumi
Informācija par Snapchat pakalpojumiem un rīkiem
Vispārīga informācija par drošību

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

• privātuma iestatījumiem;
• kontroles rīkiem;
• ieteicamo rīcību problēmu gadījumos.
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žādus sociālo
apdraudējumiem, lietojot da
tīklu pakalpojumus?

Facebook
Ziņot, ja kāds tevi aizvaino vai pārkāpumu gadījumā
Ziņot par viltus profilu
Ziņot, ja kāds aizskar Tavu privātumu
Ziņot par nelegālu, kaitīgu saturu
Noderīga informācija par drošību
Privātuma un drošības iestatījumi
Kontrolē, kurš redz Tavu publicēto informāciju
Konta dzēšana
Konta deaktivizēšana (padarīt uz laiku neaktīvu)
Bloķēt lietotāju

YouTube
Privātuma un konta iestatījumi
Informācija par drošību
Drošības iestatījumi
Padomi vecākiem
Ziņot par pārkāpumu, ja Tevi aizvaino, pazemo
Bloķēt lietotāju
Drošā skatīšanās režīma ieslēgšana
Informācija par drošības rīkiem

Google
Ziņo, ja Tevi aizvaino vai pazemo
Ziņot par nelegālu un kaitīgu saturu
Ieslēgt drošu meklēšanu
Pieprasīt dzēst informāciju no Google meklētāja

Vkontakte
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Pieprasījumi pēc palīdzības lietotājiem jāsūta uz e-pasta adresi:
support@vk.com

* informācija ir angļu valodā.
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instagram.com/drossinternetslv
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PRIVĀTUMA UN
DROŠĪBAS IESTATĪJUMI
Google +

Pinterest

Bloķēt lietotāju
Ziņot, ja Tevi aizvaino, pazemo
Informācija par pakalpojumiem un konta iestatījumiem
Rīcība problēmgadījumos

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

Twitter
Drošības rīki
Privātuma iestatījumi
Padomi drošam kontam
Ziņot par pārkāpumu un problēmu

Musical.ly
Privātuma iestatījumi
Informācija vecākiem
Ziņot pārkāpumu gadījumos un ja Tevi aizvaino, pazemo

Skype
Ziņot, ja Tevi kāds aizvaino, pazemo
Informācija par drošību
Privātuma iestatījumi

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

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

Tinder
Informācija par drošību
Ziņot par pārkāpumu/problēmu

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

LinkedIn

Live.ly

Informācija par konta pamata iestatījumiem
Drošības un privātuma iestatījumi
Ziņot par pārkāpumu un problēmu
Bloķēt lietotāju

Periscope
Ziņot par nelegālu un kaitīgu saturu
Bloķēt lietotāju
BUJ un informācija par drošības iestatījumiem

Flickr
Ziņot par aizskaršanu, aizvainošanu
Galvenā palīdzības izvēlne

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

Vine
BUJ par konta iestatījumiem un iespējām
Ziņot par aizvainojošu, nelegālu, kaitīgu saturu uz vinehelp@twitter.com

Counter-Strike
Ziņot par emocionālu aizskaršanu, aizvainošanu
Steam atbalsts un palīdzība

Pokemon Go
Informācija par konta iestatījumiem
Ziņot par pārkāpumu un problēmu
BUJ par drošību
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