Hoeveel weet jij over privacy?
Als je het met mensen hebt over privacy is de kans groot dat ze roepen dat ze niks te verbergen hebben, maar niets is
minder waar. Het is daarom belangrijk dat mensen worden gewaarschuwd voor misbruik van hun privégegevens. Op de
Europese Dag van de Privacy op 28 januari aanstaande wordt hier volop aandacht aan besteed. Om alvast warm te lopen
hierbij een testje voor jou. Doe mee en win!
1. Hoe kun je ‘Internet of Things’ of ‘slimme
apparaten’ het beste verbinden met je wifinetwerk?
A. Via een apart WIFI-netwerk, om te voorkomen
dat hackers via deze apparaten in je thuisnetwerk
komen.
B. Via het normale WIFI-netwerk, zolang dit
netwerk namelijk beveiligd is, kunnen hackers
geen toegang krijgen.
2. Wat verandert er voor jou onder de nieuwe
privacywetgeving (AVG), die vanaf 25 mei 2018
in werking treedt?
A. Voor organisaties verandert er veel, maar het
enige wat ik er van merk is dat organisaties vaker
mijn toestemming nodig hebben bij het verwerken
van mijn gegevens.
B. Organisaties moeten transparanter zijn over de
gegevens die ze van mij verwerken en mijn
privacyrechten worden versterkt en uitgebreid.
3. Mogen organisaties jouw
persoonsgegevens doorgeven aan
anderen?
A. Ja, maar alleen onder strikte voorwaarden.
B. Nee, dit mag ik alleen zelf doen.

4. Voor sommige apps moet je inloggen via
Facebook. Wat doen deze apps met je
gegevens?
A. Deze apps gebruiken naast de noodzakelijke
gegevens voor de app alleen je e-mailadres om
nieuwsbrieven te mailen, maar daarvoor kun je
je altijd afmelden.
B. Deze apps kunnen wachtwoorden opslaan,
verzoeken versturen via Facebook en hebben
toegang tot veel meer informatie van jou dan
noodzakelijk is.
5. Wanneer je een wachtwoord moet
invoeren om verbinding te maken met
een WIFI-netwerk, kun je er dan vanuit
gaan dat het WIFI-netwerk veilig is?
A. Ja, alleen
mensen Sinatra
met het wachtwoord
Frank
hebben immers toegang.
B. Nee, ook ongeautoriseerden kunnen
immers toegang krijgen.
6. Waar moet je op letten als je een app gaat
downloaden?
A. Het aantal keer dat de app is gedownload en
het aantal gebruikers.
B. Het aantal keer dat de app is gedownload en
tot welke gegevens de app toegang wil hebben.

7. Wie mogen er een kopie van je paspoort
of identiteitsbewijs maken?
A. Een klein aantal organisaties, zoals mijn
werkgever en mijn bank.
B. Meerdere organisaties, zoals mijn
werkgever, bank, sportschool,
telefoonprovider en hotels.
Stuur je antwoorden uiterlijk 28
januari naar marijn@soulmade.nl. De eerste
50 goede inzendingen ontvangen een
handige webcamcover. Volg ons op
LinkedIn en vermeld je postadres in je mail
om de webcamcover te ontvangen!
Wil je meer weten over privacy
en informatieveiligheid?
Neem dan een kijkje op
www.wiifm.info!

