Privacy is een basisrecht! Maar u moet het zelf
uitoefenen & instellen! Volg de links & de stappen.
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Gooi uw leven niet te grabbel!
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Belangrijkste om te checken
én goed in te stellen! Volg:
facebook.com/help/1701730
696756992
Lees er meer over op de
HEVEN blog.

Ontvingen als eerste een
GDPR monsterboete.
Check en stel in via:
myaccount.google.com/
intro/privacycheckup

APPLE/WINDOWS
Uw pc of laptop
doet/ziet/weet onnoemelijk
veel. Zorg ervoor dat dit
niet wordt gedeeld via:
privacy.microsoft.com of
support.apple.com/nl-be/
guide/mac-help/mh35847

Vond u deze check handig, deel gerust & volg HEVEN via
facebook (@heven) en instagram (@margot_heven)
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Check waar uw data al
naartoe is gelekt en
gehackt. Gebruik:
saymine.com of
monitor.firefox.com

PS

AL GESMOST?

- HEVEN TIPS & ADVIES -

BEVEILIG UZELF
VEILIGE WACHTWOORDZINNEN
Gebruik elk wachtwoord 1 keer, niet meer. Min. 14 tekens en
gebruik een cijfer, hoofdteken en speciaal teken (&,$./_=).
Maak een wachtwoordzin uniek aan jou (dialect, zegswijze,
motto). Bijv: ikzagOOIT...=eenpaarseschildpad2 (miljarden
jaren nodig om dit te kraken) tegenover w8wOORD
(20min.) of Hallo2 (20sec.). Check het hier: random-ize.com
Gebruik een 2e verificatiemethode (code via sms/mail) en
sla uw wachtwoorden op in Lastpass. Een veilige app die
wachtwoorden onthoudt, invult & genereert voor u!
Doen! Het is gratis en bespaart u zo veel tijd. Sla trouwens
NOOIT uw wachtwoorden op in uw browser, dat is echt in
2 seconden te kraken (zelfs in Firefox).
https://lastpass.com

LET OP MET GRATIS APPS & ADDONS
Stel alles wat gratis is, in vraag. Als het te mooi is om waar
te zijn, is dat meestal ook zo. Ze moeten ergens geld aan
verdienen. De meeste cybercrime pogingen (hacking,
phishing,...) gebeuren via/door deze gratis tools. Let in het
bijzonder op browser addons, voeg ze liever niet toe (deze
vormen een risico en kunnen via uw browser soms volgen
wat u op uw pc doet en intikt).
Lees telkens de privacy policy, daarin staat wat apps doen
met uw gegevens. Op mijn blog heb ik het regelmatig over
apps die ik aan een grondige inspectie heb onderworpen en
betrouwbaar zijn bevonden.

MEER TIPS & ADVIES: HEVEN.BE/BLOG

