
Niet echt. Je betaalt inderdaad niet met geld, maar wel met je persoonlijke

gegevens.

Waarom willen ze mijn persoonlijke gegevens?

Met je persoonlijke gegevens kunnen ze reclame persoonlijker maken of

'personaliseren'. Zo is de kans groter dat je iets koopt via zo'n advertentie.

Zoek je bijvoorbeeld info op over een nieuwe smartphone? Dan zie je misschien

plots overal reclame daarvoor. Dat is geen toeval: ze hebben die reclame

aangepast voor jou.

Reclamemakers of 'adverteerders' betalen dus graag voor jouw persoonlijke

gegevens. Zo verdienen sociale netwerken hun geld en kunnen ze hun site of app

gratis maken voor gebruikers zoals jou.

Hoe komen sociale media aan mijn gegevens?

Er zijn 3 manieren:

1. Je profiel

Op sociale media moet je een persoonlijk profiel of account aanmaken. Daarvoor

geef je vaak persoonlijke informatie door zoals geslacht, woonplaats en leeftijd.

2. Accounts die je volgt

Door je favoriete YouTuber of TikTokker te volgen, geef je aan waar jouw interesses

op sociale media liggen.

3. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een site tijdelijk op je computer of

smartphone zet en die jouw online surfgedrag registreren.

Een webshop onthoudt zo bijvoorbeeld wat je in je winkelmandje legt, ook als je

weggaat van die site en later terugkeert.

Mogen ze zomaar mijn gegevens doorgeven aan adverteerders?

Ja, sociale netwerksites mogen onze gegevens doorgeven aan adverteerders.

Maak je een profiel aan? Dan ga je akkoord met de algemene voorwaarden. En dat

staat daar onder andere in.

Mogen ze mijn gegevens met iedereen delen?

Neen, ze mogen jouw persoonlijke gegevens niet zomaar openbaar maken.

Sociale netwerksites moeten zich houden aan de privacywetgeving. Jouw gegevens

kunnen wel openbaar worden door een datalek.
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ZIJN SOCIALE MEDIA ECHT GRATIS?



Wat als mijn persoonlijke gegevens gelekt worden?

Je kunt een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
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https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

