Handleiding Yubo

Wat is Yubo?
Yubo is een social-app voor livestreaming, speciaal voor jongeren. Het is gericht op jongeren
tussen de 13- en 18-jaar. Online en in de media wordt dit ook wel “tinder voor kinderen”
genoemd.
Er is ook info te vinden voor ouders in het veiligheidscentrum:
https://support.yubo.live/hc/nl/categories/360002556859-Veiligheidscentrum
Als ouder kan je ook in contact komen met het team van Yubo. Wanneer je vragen hebt, kan je
contact opnemen via https://support.yubo.live/hc/nl/requests/new?
ticket_form_id=360000049031

Wat gebeurt er als ik rapporteer?
Wanneer je content of een user rapporteert, dan zal een medewerker van Yubo ernaar kijken en
actie ondernemen wanneer nodig.

Rapporteren en blokkeren:
Blokkeren:
Hoe een gebruiker te blokkeren:
1. Klik op het profiel om naar de profielpagina te gaan.
2. Klik op het kleine schild-icoontje met het vraagteken. Deze is in de rechter bovenhoek te vinden.
3. Je krijgt verschillende opties te zien, namelijk: Unfriend / Block / Report.
Klik op Block

Rapporteren:
Hoe een profiel te rapporteren:
1. Klik op het profiel om naar de profielpagina te gaan.
2. Klik op het kleine schild-icoontje met het vraagteken. Deze is in de rechter bovenhoek te vinden.
3. Je krijgt verschillende opties te zien, namelijk: Unfriend / Block / Report.
Klik op Report
4. Er wordt je gevraagd om de reden van rapporteren te selecteren, kies de juiste reden uit:
bijvoorbeeld nudity or pornography, fake profile of other reason.
Het is hierbij belangrijk om de juiste reden te kiezen, omdat ze hieraan de content onderzoeken.
Wanneer je niet de juiste reden kiest, kan het zijn dat ze geen probleem vinden.
Een andere manier om te rapporteren is via het volgende formulier:
https://support.yubo.live/hc/nl/requests/new?
issue_type=_report_a_safety_concern&ticket_form_id=360000049031

Je profiel verwijderen
Je kunt je account verwijderen in je profiel en dan bij settings.
Kies hier “Delete account” en vervolgens op “ok”.

Privacy instellingen
Je kunt je privacy instellingen veranderen door op het tandwieltje te klikken rechtsbovenin.
Daar kan je aangeven:
1. of je met ‘Jongens’ , ‘Meisjes’ of ‘Jongensn en Meisjes’ wilt praten,
2. of je locatiedata gedeeld mag worden.
3. of vrienden je via je telefoonnummer mogen kunnen vinden in de app
4. hoe groot je bereik mag zijn voor het vinden van nieuwe vrienden.
Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
@Helpwanted_nl
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