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en privacy
U beseft het misschien niet, maar voor veel
j
bent u slechts een melkkoe die in
bedrijven
plaats van melk een continue stroom informatie
over zich zelf produceert
produceert.
Die informatie hebben bedrijven graag, want het
stelt
l ze in staat gerichte
h reclames
l
op u aff te
vuren en uw voorkeuren en interesses
anderszins te exploiteren.
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Dat is natuurlijk het dilemma: enerzijds willen
p het internet, maar dat
we alles ggratis op
betekent anderzijds dat de kosten via reclame
gedekt moeten worden.
worden
Voor het mee gluren, bij uw activiteiten op
internet, spant Google
l mogelijk
l k well de kroon
k
met al haar gratis producten welke informatie
over u verzamelen.
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Producten
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http://www.google.nl/intl/nl/about/products/
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Google diensten die u misschien nog niet kende
• Google Alerts: Ontvang meldingen in uw e‐mail of nieuwsfeed wanneer
Google een nieuwe pagina over een bepaald onderwerp vindt. Handig om
in de gaten te houden wat er op het internet wordt gezegd over u of uw
bedrijf.
• Google
G
l Sit
Sites: Google
G
l Sit
Sites iis een gratis
ti en eenvoudige
di manier
i om
webpagina’s te maken en delen.
• Google Grants: Google Grants is een donatieprogramma dat gratis
AdWords‐advertentiemogelijkheden biedt aan liefdadigheidsorganisaties.
• Google Finance Converter: Een snelle manier om de waarde van de ene
valuta uit te rekenen in een andere valuta.
valuta
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Vervolg Google diensten die u misschien nog niet kende
• Google Ventures: Google Ventures is niet zo zeer een dienst van Google,
maar wel heel interessant. Ventures is opgezet als
investeringsmaatschappij voor veelbelovende startende ondernemingen
ondernemingen.
In het eerste jaar is er al 100 miljoen dollar beschikbaar gesteld om te
investeren. Ventures zal zich vooral richten op de sectoren internet,
software, hardware, cleantech, biotechnologie en gezondheidszorg.
• Google Postini: Postini is een dienst die Google in 2007 overnam. Het
biedt onder andere e‐mailbeveiliging, e‐mailarchivering en
internetbeveiliging voor de diensten van Google Apps, maar het
beveiligingspakket is ook af te nemen voor andere software.
software
• Google Ta3reeb: Google ta3reeb is een tool waarmee u met een Westers
toetsenbord eenvoudig Arabisch kan typen.
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Waarom heeft
h f Google
G
l d
deze di
diensten??
De kop in het bedrijfsoverzicht van Google zegt
eigenlijk al genoeg:
De missie van Google is alle informatie ter wereld
te organiseren en universeel toegankelijk en
bruikbaar te maken.

Dus ook informatie van en over U???
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Google is een commercieel bedrijf dat streeft naar
winst. Die wordt onder meer behaald door het
tonen van advertenties. Het is in het belang van
Google
g om zoveel mogelijk
g j over u te weten.
Google behaald hiermee een jaaromzet van
51 miljard
ilj d d
dollar
ll
Gebruik de tips in deze presentatie om na te kijken
wat Google van u bewaart en die gegevens zo nodig
p
te wissen of aan te passen.
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Privacybeleid
P
i
b l id van Google.
G
l
Google heeft per 1 maart 2012 voor al zijn diensten
zijn privacybeleid ingrijpend gewijzigd
gewijzigd. Waar
gebruiksgegevens voorheen bij elke dienst apart
werden opgeslagen,
opgeslagen wordt de informatie bij
verschillende Google‐producten nu aan elkaar
gekoppeld. Dat dient volgens Google het
gebruikersgemak.
Meer over het privacybeleid kunt u lezen in
h Helpcentrum
het
l
van Google.
l

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
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Advertenties in Google
U zult merken dat u in Gmail standaard advertenties
ziet die te maken hebben met de inhoud van uw
mails. Als u met iemand mailt over een vakantie in
Schotland, dan krijgt u daarover advertenties te
zien Medewerkers bekijken uiteraard niet uw
zien.
persoonlijke documenten en e‐mail. Het wordt
automatisch door een computer van Google
geregeld. Als u deze personalisatie niet op prijs
stelt,
t lt kunt
k tud
de functie
f ti uitzetten.
it tt
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Google privacy instellingen aanpassen
Bijj de zoekmachine en diensten van Google
g ‐ zoals
Gmail, YouTube en Picasa ‐ worden persoonlijke
gegevens opgeslagen. Ook worden de advertenties
van Google afgestemd op je internetgebruik en
locatie Deze gegevens kun je inzien en bewerken
locatie.
bewerken.
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Watt weett Google
W
G
l van mij?
ij?
• Elke dienst van Google slaat gegevens op, zoals ‐
bijvoorbeeld ‐ ee‐mailadres,
mailadres, gebruikersnaam en
persoonlijke documenten.
• Een overzicht hiervan is te zien op: Google Dashboard.
• Per dienst worden hier de opgeslagen gegevens getoond,
met links naar instellingen om ze te wijzigen.
• Als de gegevens openbaar zijn ‐ bijvoorbeeld bij YouTube
video's of Picasa foto‐albums ‐ staat er een icoon bij:
• Compleet
p
verwijderen
j
van Google
g diensten is niet altijd
j
mogelijk. Je kan een YouTube account bijvoorbeeld wél
sluiten, maar een Blogger profiel niet. De inhoud van een
Blogger profiel ‐ en een weblog ‐ is dan weer wel te
verwijderen.
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Uitschakelen van gepersonaliseerde zoekresultaten.
De zoekresultaten van Google worden afgestemd op je
webgeschiedenis: de websites die je hebt bezocht, en je
zoekopdrachten. Als je dit niet wilt kun je de webgeschiedenis
uitschakelen via: Webgeschiedenis
Let op:
p als jje de webgeschiedenis
g
uitschakelt wil dit níet zeggen
gg
dat Google je surfgedrag niet meer opslaat. Google houdt áltijd
bijj wat jje op
p internet doet. Als jje de webgeschiedenis
g
uitschakelt
worden deze gegevens alleen niet meer gebruikt bij het
samenstellen
sa
e ste e van
a de zoekresultaten.
oe esu tate
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Persoonlijke
l k advertenties
d
in Gmaill uitzetten.
• Ga naar www.gmail.com en log in met uw Google account.
• Boven uw berichten staat een tekstadvertentie.
tekstadvertentie Rechts daarvan staat een
link met blauwe letters. Klik op Waarom deze advertentie.
• Klik in het tekstje dat verschijnt op Advertentie‐instellingen.
• U gaat nu naar een nieuwe pagina met uitleg over de advertenties.
• Klik op de tekst Uw instellingen voor advertenties beheren.
• U krijgt uitleg over wat afmelden voor de gepersonaliseerde advertenties
betekent.
• Klik bij Instellingen voor afmelden op Afmelden.
• U ziet de melding dat u zich hebt afgemeld. En de tekst om u eventueel
weer aan te melden.
• Sluit de webpagina.
webpagina Advertenties worden nog wel getoond
getoond, maar zijn niet
meer gepersonaliseerd.
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Google webgeschiedenis uitschakelen
•

Ga naar www.google.nl/history en log in met uw Google‐account.

•

Een over
overzicht
icht van uw zoekgeschiedenis
oekgeschiedenis verschijnt
verschijnt. Google noemt dit
webgeschiedenis. Hier ziet u op welke woorden u bij Google hebt gezocht.
Zet een vinkje in het grijze vakje links naast de knop 'Items verwijderen'
om alle bezochte websites te selecteren. Ziet u dit niet staan, maar wel de
knop 'Webgeschiedenis inschakelen', dan worden uw bezochte websites
niet bijgehouden en hoeft u verder niets te doen.
doen

•

Klik vervolgens op Items verwijderen.

•

Om ervoor te zorgen dat uw webgeschiedenis ook in de toekomst niet
meer wordt bijgehouden, klikt u rechtsboven op het tandwiel en
vervolgens op Instellingen.

•

Klik op Uitschakelen en uw zoekgedrag wordt in het vervolg niet meer
bijgehouden.
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Dashboard bekijken
Google heeft in de loop van dit jaar een Dashboard
samengesteld.
t ld D
Datt is
i een pagina
i waarop u kkuntt zien
i watt G
Google
l
van u bewaart aan gegevens. Het is handig om hier een kijkje te
nemen en eventueel de instellingen aan te passen.
passen
• Ga naar https://www.google.com/settings/dashboard?hl=nl
en logg in met uw Google‐account.
g
Vergeet
g
niet het vinkje
j wegg
te halen bij het hokje 'Aangemeld blijven'.
• U ziet nu een pagina met alle diensten die u van Google
gebruikt, en links naar het wijzigen van de
gebruikersinstellingen.
• Kijk op uw gemak welke gegevens er van u bekend zijn.
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Het wordt steeds moeilijker om het internet te
ggebruiken zonder dat advertentiebedrijven
j
jje
gangen nagaan en die gegevens doorverkopen
aan adverteerders
adverteerders. De maker van Epic,
Epic the
Privacy Browser speelt in op het onbehagen van
veel surfers en ontwikkelt een privacy‐
privacy
vriendelijke browser, die ironisch genoeg is
gebaseerd op het oude fundament van Googles
Chrome‐browser.
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Epic gebruikt een flink aantal technieken om te
g dat een ggebruiker anoniem kan surfen.
zorgen
Het bevat een proxyserver onder een knop die je
IP‐adres
IP
adres verbergt,
verbergt blokkeert tracking cookies van
een groot aantal advertentienetwerken en
verhindert populaire zoekmachines om je
gegevens te verzamelen via autosuggestie,
websiteverificatie of adresbalk.

en privacy
Deze browser wist standaard alle gegevens
zodra jje een sessie afsluit. Bezochte sites,
cachegegevens, Flash‐cookies en logingegevens
worden automatisch gewist
gewist. Dat betekent dus
ook dat Epic een stuk minder comfortabel is dan
reguliere browsers,
browsers omdat je verplicht bent om
websites en logindata zelf in te vullen.
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““Epic
i staat standaard
d d in
i een vrijij extreme
privébrowsingmodus”, zegt ontwikkelaar Alok
Bh d j Hij vermeldt
Bhardwaj.
ldt ookk dat
d t sommige
i sites
it
sneller zullen laden, omdat ze niet eerst alle
gekoppelde trackers moeten inladen die veel sites
hebben toegevoegd.
Al je
Als
j dus
d de
d gemakken
kk wilt
il opgeven di
die andere
d
browsers je te bieden hebben en je zorgen maakt
over je
j online
li privacy,
i
iis Epic,
E i the
th Privacy
Pi
Browser
B
een goed alternatief om achter de hand te hebben.
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Waar kan je de Epic Browser downloaden:
http://download.cnet.com/Epic/3000‐2356
http://download.cnet.com/Epic/3000
2356_4
4‐
75218354.html

