WAKKER WORDEN EN JE DAG PLANNEN

POETS JE TANDEN
Persoonlijke informatie die we verzamelen:
“... duur van het poetsen, welke delen van
de mond, de positie van de tandenborstel
tijdens het poetsen…”

De software voorziet Amazon van: “... informatie
over hoe je Alexa gebruikt en je je ermee
verbindt*...”
* … zoals je spraakopdrachten, muziekafspeellijsten,
to-do’s en boodschappenlijstjes.
Gebruiksvoorwaarden van Alexa

Data die we verzamelen:
“Het staat je vrij om ons te voorzien van
aanvullende informatie zoals je eetpatroon,
gewicht, slaapgedrag of, wanneer je een
vrouw bent, je menstruatiecyclus.”

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden Colgate Connect

Privacybeleid FitBit

FLIRTEN IN EEN DATING-APP
Informatie die we verzamelen:
“Vanzelfsprekend verwerken we al jouw
gesprekken met andere gebruikers en de
informatie die je publiceert…”
Privacybeleid Tinder

BIJPRATEN MET JE FAMILIE

NAAR DE SPORTSCHOOL GAAN

GOEDEMORGEN!

ZOEK NAAR EEN ARTIKEL

EEN
DAGJE DATA

Google gebruikt jouw stem om:
•deze te leren herkennen
•te leren hoe je woorden en zinnen formuleert
•te herkennen wanneer jíj het bent die
“OK Google” zegt
Helppagina Google

IK GA
G AKKOORD
MAILTJE STUREN NAAR EEN VRIEND

Automatisch verzamelde informatie:
“... de mogelijkheden die je gebruikt, zoals
chatten, telefoneren, je status, groepsinstellingen,
profielfoto, persoonlijke info, of je online bent en
wanneer je voor het laatst de app gebruikte en
je informatie bijwerkte.”

Hoe we de informatie die we verzamelen
toepassen:
“Onze geautomatiseerde systemen analyseren
de inhoud (inclusief emails) om jou te voorzien
van persoonsgerelateerde producttips, zoals
aangepaste zoekresultaten en advertenties
op maat…”

Privacybeleid WhatsApp

Gebruiksvoorwaarden Google

IN JE FAVORIETE PARK ZITTEN

EEN VAKANTIE BOEKEN

Hoe gebruiken we deze informatie?
“We gebruiken locatiegegevens zoals jouw
huidige locatie, waar je woont, de plekken
waar je graag heen gaat en de bedrijven
en personen in je nabije omgeving…”

Hoe we omgaan met de informatie die verzamelen:
“... We maken een persoonlijk profiel op basis van
jouw omgang met het AirBnBplatform, je zoek- en
boekgeschiedenis, je profielgegevens- en
voorkeuren en andere informatie die je op het
platform publiceert.”

Privacybeleid Facebook

EEN YOUTUBEVIDEO BEKIJKEN
Informatie die Google verzamelt:
“... welke taal je spreekt tot meer complexe
zaken zoals welke advertenties je het
meest waardevol vindt, de mensen die je
online het belangrijkst vindt of welke
Youtubevideo’s je wellicht leuk vindt.”

Privacybeleid AirBnB

Privacybeleid Google

Volledige referentie voor alle inhoud is te vinden op www.theglassroom.org/references

