SNAPCHAT
Uporabljajo ga lahko osebe, stare 13 let ali več.

APLIKACIJA OMOGOČA:
izmenjavo 1-10 sekundnih slik in videoposnetkov,
pošiljanje zasebnih sporočil,
zabavne filtre in dodatke,
avdio/video klice (z do največ 16 prijatelji),
deljenje lokacije (podatka o tem, kje smo) in sledenje prijateljem preko »SnapMap«
(pokaže, kje na zemljevidu se gibljemo mi in kje prijatelji) ali »GhostMap« (prijateljem ne
razkrijemo, kje se nahajamo),
shranjevanje svojih objav,
brskanje različnih vsebin na »Discover content.«

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI?
Na lažen občutek varnosti in zasebnosti (čeprav posnetki in sporočila čez nekaj časa
izginejo, jih osebe lahko shranjujejo s pomočjo posnetkov zaslona).
Izklopimo svojo lokacijo, da drugi ne bodo vedeli, kje se nahajamo (prikaz lokacije je
zelo natančen - pokaže, v katerem delu stavbe se nahajamo!).
Objavljajmo samo sporočila in posnetke, ki bi jih lahko pokazali komur koli ter nas
ne bi spravili v težave.
Uporabniško ime in vsebine delimo samo z ljudmi, ki jih poznamo in jim zaupamo.
Na Snapchatu obstaja možnost, da pridemo v stik z neprimernimi vsebinami,
vsebinami, povezanimi s spolnostjo ter z neznanci s slabimi nameni.

NEKATERE NASTAVITVE ZASEBNOSTI IN VARNOSTI:
NASTAVITVE ZASEBNOSTI - če ne nastavimo drugače, lahko snape (posnetke)
in sporočila prejemamo samo od prijateljev.

Izberite kolo, ki je zgoraj
desno na vašem profilu.

Določite lahko, kdo:
vam lahko pošilja sporočila
(»Contact me«),
lahko vidi vašo zgodbo (»View
My Story«),
vas lahko vidi kot predlog za
prijateljstvo (»See Me in Quick
Add«).

IZKLJUČITEV PRIKAZA LOKACIJE OZ. KAKO NA SNAP MAPU NASTAVITI GHOST MODE?
Kliknite na »Map« ter izberite kolo na zgornji desni strani. Nato označite »Ghost Mode«.
S tem ste izklopili delitev podatkov o svoji lokaciji.

KAKO BLOKIRATI, PRIJAVITI ALI ODSTRANITI UPORABNIKA?

Kliknite na ime uporabnika in
zadržite. Nato izberite »More«.

Zgodbo na Snapchatu lahko prijavite tako, da pritisnete
nanjo in zadržite, dokler se ne pojavi zastavica.
Kliknite na zastavico in izberite razlog prijave ter potrdite.

Uporabnika lahko:
prijavite (izberite
»Report« in nato
označite razlog
prijave),
blokirate (izberite
»Block« in nato
potrdite),
odstranite s
seznama prijateljev
(izberite »Remove
Friend«).

