
Passie voor data privacy

Waarom deze quick guide?  

Het beschermen van je privacy 

begint natuurlijk met het weten 

wat je deelt en met wie. Met 

deze quick guide bieden we 

je informatie en linkjes om de 

privacy-instellingen van Google 

te bekijken en aan te passen. 

In deze pdf staat onder ieder 

tekstblokje de link naar 

de webpagina waar je je 

instellingen kunt checken.  

Ons advies: wees kritisch op 

wat je vrij geeft. Jouw data, 

jouw keus!

Priviteers werkt voor 

organisaties die data privacy 

en alle processen daaromheen 

goed willen regelen. 

Meer weten?

www.priviteers.nl

035 - 6249033

Klaar! En nu? 

Google ontwikkelt regelmatig 

nieuwe diensten waarbij 

privacy-instellingen weer 

even kritisch moeten worden 

bekeken. Via onze website kun 

je kijken of er een nieuwere 

versie van dit document is.  

Zo blijf je altijd grip houden op 

jouw gegevens.
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  Google Activities
Dit is een verzameling van je locatie-

gegevens, zoekopdrachten, web- en 

app-activiteiten, apparaatgegevens, 

youtube-geschiedenis en meer. Zo weet 

je wat er onder andere bekend is bij 

Google en kun je bepalen wat je wel of 

niet wil afschermen. Je kunt hier ook 

gegevens wissen en instellen of Google 

het wel of niet mag verzamelen via de 

Activiteitsopties. 

  Google Privacycheck
Een checklist van Google waar je snel 

je privacy-instellingen kunt bekijken 

en ziet welke geschiedenis Google 

heeft opgeslagen. Hier kun je ook 

direct aanpassen hoe ze omgaan met 

advertenties gericht op je gedrag en 

informatie. 

  Google Beveiligingscheck
Google houdt onder meer bij welke apps 

en apparaten zijn gebruikt om in te loggen 

bij Google. Dit kun je heel goed gebruiken 

om te kijken welke apps je in het verleden 

(bewust of onbewust) toegang hebt 

gegeven tot veel van jouw persoonlijke 

informatie. Ook zie je met welke apparaten 

je de Google diensten hebt gebruikt. Heb 

je gebruik gemaakt van onveilige systemen 

(openbaar of van derden) dan kun je die 

apparaten hier weer uitsluiten.

 

  Google Passwords
Wellicht maak je gebruik van Google 

Chrome als browser. Dan herken je vast 

wel de vraag of je wachtwoord opgeslagen 

moet worden. Heel handig, alleen heeft 

Google ze dan wel centraal opgeslagen. 

Inclusief allerlei andere gegevens.  

En dat maakt je natuurlijk wel kwetsbaar 

wanneer iemand ongewenst toegang 

heeft gekregen tot je Google account. Wij 

adviseren je een goede passwordmanager. 

  Google Foto’s
Als je gebruikt maakt van Android op 

de mobiele telefoon dan is de kans 

groot dat de daarop genomen foto’s 

gesynchroniseerd worden naar de Google 

servers. Handig als backup, maar foto’s 

die op de telefoon zijn verwijderd zijn bij 

Google wel bewaard gebleven. Ook die 

foto’s die je toch liever niet meer wil zien 

omdat je er wellicht minder charmant dan 

anders op staat.

 

  Google Fit
Actieve sporter of juist wat minder sportief 

aangelegd? Als je gebruikt maakt van 

Google Fit is de kans groot dat Google je 

hier het antwoord wel op kan geven... 

 

  Over jou, namens Google
Er zijn persoonsgegevens die Google 

standaard deelt met de buitenwereld, 

zoals als naam, verjaardag en je geslacht. 

Zonder deze gegevens werkt Google ook 

prima, dus waarom zou je het delen?

 

  Google+
Nooit echt een groot succes geworden, 

maar Google+ heeft wel gegevens over 

je opgeslagen. Hier kun je je profiel 

bewerken of gluren bij andere mensen die 

hun privacy nog niet hebben aangepast. 

Je kunt ook je account verwijderen bij 

Google+. Je hebt het immers ook niet zelf 

aangevraagd. 

Je kunt deze tips met één muisklik delen 

met anderen.             

Google & 
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