Handleiding Musical.ly

Privacy-instellingen aanpassen
Wanneer je een account aanmaakt op musical.ly staat jouw profiel standaard op “openbaar”. Dat
betekend dat iedereen jouw profiel kan zien en contact met jou kan opnemen. Je kunt het volgende
doen zodat alleen jij en/of jouw vrienden je profiel kunnen bekijken:
1.

Ga naar de instellingen van je profiel door op het tandwieltje te drukken

2. Scroll in het instellingenmenu naar beneden naar het kopje “privé-account’’ en zet dit aan

1.

2.

1

Misbruik melden
Wanneer iemand ongepaste taal gebruikt, of als er seks of geweld in een filmpje te zien is, of wil
je het filmpje om een andere reden melden, kan je dat rapporteren. Mogelijk wordt het filmpje
dan verwijderd. Dit doe je zo:
1. Druk op de drie bolletjes rechtsonder het filmpje.
2. Druk op “misbruik melden” en geef de reden op waarom je het filmpje wilt rapporteren.

1.

2.

Iemand blokkeren en rapporteren
Wanneer iemand jou lastigvalt of als deze persoon filmpjes heeft geplaatst op zijn profiel die daar
niet thuishoren, kan je deze persoon blokkeren en rapporteren. Dit doe je als volgt:
1. Ga naar het profiel van de persoon die je wilt rapporteren, en druk rechtsboven het profiel
op de drie bolletjes.
2. Druk vervolgens op het kopje “deze gebruiker blokkeren” of op het kopje “misbruik melden”.

1.

2.
2

Profiel, afbeeldingen of persoonsgegevens kind laten verwijderen
(voor ouders)
Wanneer uw kind onder de 13 jaar oud is, mag musical.ly geen persoonsgegevens verzamelen van
uw kind. U kunt bij musical.ly e-mailen wanneer persoonsgegevens van uw kind op musical.ly staan.
Dit kunt u doen door te e-mailen naar het volgende adres: privacy@musical.ly. Ook kunt u op deze
manier eisen dat het profiel dat uw kind op musical.ly heeft aangemaakt verwijderd wordt, of dat
beeldmateriaal van uw kind wordt weggehaald. Zie hier voor meer informatie.
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