
Juhised iOS’ile

  Külasta ka Facebooki ohutuskeskust, kust 
 leiab põnevaid materjale nii noortele, 
 lapsevanematele kui ka õpetajatele. 

Vanus 
alates:  13

Facebook on suhtlusvõrgustik, mille kasutajad saavad luua  
omale profiili, teiste kasutajatega suhelda, laadida üles 

fotosid, videoid, jagada linke, liituda gruppidega jne. 

Mõtle alati läbi, mida sa teistega jagad.
Kuna internet on avalik ruum, kus kõik avaldatu salvestub, 
siis tuleb enda privaatsuse kaitseks ning ebasoovitavate 

olukordade vältimiseks läbi mõelda kellega ja mil määral oma 
andmeid, pilte, videoid suhtluskeskkondades jagada.
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Saad määrata, kellega oma infot jagad. 
Oma kontrolli selle üle, kes näeb sinu profiili,  

ajajoone ja postituste infot. 

Saad teha sõpradest erinevad grupid
nt lähedased sõbrad, tuttavad jne, siis on lihtsam 

määrata, millist infot soovid erinevate  
inimestega jagada.
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Seejärel vajuta “who can see your future posts” 
(kes näevad sinu tulevasi postitusi). 

Soovitame selle märkida “Friends” (sõbrad).

Iga kord kui teed postituse nt. teksti, pildi või video, 
 saad määrata, kes seda konkreetset postitust näeb. 
 Selleks vali enne postitamist grupp, kellega infot jagad  

(nt sõpradega või paari sõbraga või ainult Mariga).  
Peale seda kliki “postita”.

Soovitame üle vaadata ka seaded ja 
privaatsus all privaatsuse otseteed. 

Sealt leiab tööriistad, mis aitavad  
sul Facebookis privaatsust ja  

turvalisust hallata.

Samuti soovitame kasutada ajajoone ülevaadet, 
 mis võimaldab vaadata üle kõik postitused, milles  

oled märgitud, ning siis saad otsustada,  
kas lubada neid oma ajajoonele või mitte.  

Sul on võimalik näiteks sulgeda oma sein teiste  
postitustele ja lubada neil ainult sinu  

postitusi kommenteerida.

Sa võid alati kustutada oma profiilil ja ajajoonel  
ilmunud infot. Selleks mine oma ajajoonele ning vaata  

üle oma postitused. Kui sa soovid teatud postitusi 
ajajoonelt peita, siis kliki “peida ajajoonelt”, kui  

soovid neid kustutada, siis vali “kustuta”. 

Sul on võimalik blokeerida Facebooki 
kasutajaid, kutseid, rakendusi ja lehekülgi, 

selleks kliki “seaded – blokeerimine”. 

Kui soovid Facebooki teavitada probleemist, 
 siis kliki abi ja tugi - teata probleemist  

ning järgi edasisi juhiseid.  
Teavitada saab näiteks postitusest,  

profiilist, fotost, videost jne. 

      Näiteks postitusest teavitamisel:     

Kui näiteks on tegemist postitusega, siis tuleks klikkida  
postitusel ning valida “hangi tuge või teata postitusest” 

 ja seejärel vali probleem (nt vägivald, ahistamine,  
vihakõne, alastus jne) ning järgi edasisi juhiseid.

Ära unusta peale Facebooki kasutamise lõpetamist  
keskkonnast välja logida ning ära jaga oma Facebooki  

parooli kellegagi. Siis ei pääse keegi sinu konto all  
olevatele andmetele ligi ega saa sinu eest postitusi teha.
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Siit leiad Facebooki teenusetingimused  
ja andmepoliitika.

PRIVAATSUSSÄTETE  
MUUTMINE:

1

Vajuta joontel
2

Seejärel “Settings and Privacy” 
(seaded ja privaatsus)

3

“Settings”
(seadded) 

4

Siis “Privacy settings” 
(privaatsuse sätted)

Kindlasti teavita, kui näed midagi, 
mis ei ole sinu meelest tõde, kutsub 

vägivallale või kuvab vägivalda.

 Nõu ja abi saab lasteabitelefonilt 116111, 
www.lasteabi.ee (chat ja e-mail) ja veebikonstaablitelt

www.politsei.ee/et/veebikonstaablid.

Rohkem infot leiab 
www.targaltinternetis.ee. 

https://www.facebook.com/safety/
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/policy.php
http://www.lasteabi.ee
http://www.politsei.ee/et/veebikonstaablid

