Handleiding Grindr

Iemand blokkeren
Wanneer iemand jou lastigvalt op Grindr, kun je deze persoon blokkeren. Dit doe
je door in de app naar het profiel te gaan van degene die je wilt blokkeren. Klik
vervolgens op het icoontje rechtsboven het profiel van deze persoon. Vervolgens
druk je op de knop “Block user” en klik je op “Yes” om dit te bevestigen. Je hebt
deze persoon nu geblokkeerd en hij kan geen contact meer met jou opnemen.

Melden van nepprofiel
Wanneer iemand jouw foto of persoonlijke informatie gebruikt voor een profiel
op Grindr, kun je dat rapporteren. Dat kan ook als je zelf geen account hebt bij
Grindr. Dit rappoteer je zo:
Een nepprofiel rapporteren met account:
1. Ga naar het icoontje rechtsboven in het profiel van degene die je wilt
rapporteren.
2. Je kunt kiezen tussen ‘Block” en “Report”. Kies voor de optie “Report”.
3. Je ziet nu verschillende opties om iemand te rapporteren. Kies in dit geval
voor de optie ”Impersonation” of “Spam”.
4. Je ziet nu het scherm ‘Tell us what happened’. Je kunt nu extra details
geven over wat er is gebeurd.
Een nepprofiel rapporteren zonder account:
1. Ga naar https://help.grindr.com/hc/en-us/requests/new.
2. Kies vervolgens voor de optie “My Issue is Not Listed Here”.
3. In het tekstvak “subject” geef je aan: “Someone’s using my photo”.
4. In het tekstvak “tell us all about it” kun je daarna aangeven dat iemand
jouw foto’s gebruikt op zijn profiel en dat jouw persoonlijke informatie op
het profiel staat. Let op: dit moet in het Engels.

5. Bij de optie “attachments” helemaal onder aan het formulier kan je bewijs
toevoegen dat iemand een nepprofiel van jou heeft aangemaakt. Hier kan
je bijvoorbeeld screenshots toevoegen van het nepprofiel, of een kopie van
je identiteitsbewijs. Maak je BSN nummer zwart of gebruik de ID kopie app.

Melden van een persoon die jou lastig valt.
Wanneer iemand lastigvalt op Grindr, kan je dat rapporteren.
Een profiel melden/rapporteren:
1. Ga naar het icoontje rechtsboven in het profiel van degene die je wilt
rapporteren.
2. Je kunt kiezen tussen ‘Block” en “Report”. Kies voor de optie “Report”.
3. Je ziet nu verschillende opties om iemand te rapporteren. Kies in dit geval
voor de optie “Harrasment or Bullying”
4. Klik vervolgens op ‘Tell us what happened’. Je kunt nu extra details geven
over wat er is gebeurd.
5. Vervolgens geef je aan waar het probleem heeft plaatsgevonden
(bijvoorbeeld in een chat of op iemands profiel)
6. Tot slot krijg je de optie om je chatgeschiedenis mee te sturen naar Grindr,
zodat zij de situatie kunnen beoordelen.

Overige meldingen
In de app kun je ook profielen om andere redenen rapporteren. Dit doe je op
dezelfde manier als het rapporteren van een nepprofiel of wanneer je wordt
lastiggevallen. Andere dingen die je kunt rapporteren zijn spam, aanstootgevend
materiaal, discriminatie, pornografie of minderjarige gebruikers.

Profiel verwijderen

Je profiel op Grindr wordt niet automatisch verwijderd wanneer je de app van je
telefoon verwijderdt. Om je profiel helemaal te verwijderen moet je contact
opnemen met Grindr. Dit doe je zo:
1. Ga naar https://help.grindr.com/hc/en-us/requests/new.
2. Kies voor de optie “delete my profile” (dit kan alleen als je ingelogd bent).
3. Geef in het tekstvak “tell us all about it” aan (in het Engels) dat je profiel
verwijderd moet worden.
4. Volg de andere stappen en druk op “submit”.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.helpwanted.nl
@Helpwanted_nl
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