
Iedereen heeft recht op privacy. Dat wil zeggen dat je zelf beslist met wie je persoonlijke

gegevens deelt, en anderen mogen jouw gegevens ook niet zomaar doorgeven.

Wat je denkt en voelt

Je denkt, je voelt, je droomt… en dat allemaal zonder dat iemand dit opmerkt. Het gaat gewoon

vanzelf: de kronkels en ideeën in je hoofd, de vlinders in je buik… Soms wil je hier graag over

vertellen, maar soms ook niet. Dan blijft het jouw geheim!

Je ouders, je broer en zus, je vrienden… allemaal hebben we wel iets dat we verborgen houden.

Niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat het persoonlijk is. En jij? Wat is voor jou persoonlijk?

Misschien heb je veel vrienden, maar vertel je enkel jouw geheimpjes aan één van hen. Of

misschien vertel je liever alles aan iedereen. Weet dat er geen juist of fout is. Beiden zijn ok! Het is

jouw keuze om sommige informatie wel te delen, en andere niet. Dat is zo in het échte leven, maar

zeker ook op het internet.

Delen jouw vrienden veel foto’s en filmpjes van jou online? Zet de juf of meester ook de foto’s van

de schoolreis op het internet? Vind je dit wel leuk? Stel jezelf de vraag: wat mogen anderen over

me weten en wat hou ik liever voor mezelf?

Jong of oud, je mening telt!

Als je niet wil dat anderen informatie over jou delen, dan hoef je dit alleen maar te zeggen.

Anderen moeten hier dan rekening mee houden. Wist je trouwens dat alles wat je op het internet

deelt voor de hele wereld zichtbaar kan zijn? Wil je dit wel?

Maar het geldt ook omgekeerd! Ook jouw vrienden hebben recht op hun privacy  en dat moet je

respecteren. Als je aan de computer zit, lijkt het delen van een leuke foto misschien niet erg. Maar

het is niet omdat jij een foto leuk vindt dat jouw vrienden dit ook leuk vinden. Jij beslist over jouw

privacy, maar jouw vrienden ook!

Chat met tZitemzo

Wo: 14-17u

Door Ik beslis 11-24 jaar

WAT IS HET RECHT OP PRIVACY?

PRAAT EROVER

Mail met tZitemzo

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, wo: 14-17u

http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
tel:09 233 65 65

