KAS TAI?
Facebook yra didžiausias socialinis
tinklas visame pasaulyje, skirtas
susijungti su draugais, dalintis
nuomonėmis, nuotraukomis ir
vaizdo įrašais, komentuoti, skaityti
naujienas ir atrasti vietas. Facebook
padeda susisiekti su draugais ir
dalintis savo gyvenimu.

FACEBOOK
POPULIARUMAS
Tai pats populiariausias socialinis tinklas
visame pasaulyje, todėl kiekvienas
vartotojas Facebook ras savo klasiokų,
grupiokų, kiemo draugų ar pažįstamų.
Orginaliai kurtas kaip universitetų
studentų bendravimo vieta, dėl savo
patogumo greitai tapo pasauliniu
socialiniu tinklu ir 2018 metais pasiekė
2 milijardų vartotojų skaičių. Dėl savo
populiarumo, Facebook tapo socialinių
tinklų etalonu, o dėl milžiniškų finansinių
galimybių gali greitai nupirkti naujus
perspektyvius socialinius tinklus ar
technologijas. Daugybė pasaulinių ir
Lietuvos garsenybių jį naudoja kaip
pagrindinį socialinį tinklą bendrauti su
savo gerbėjais. Taip pat įvairaus dydžio
verslai ir įmonės skelbiasi Facebook ir taip
atranda savo klientus.

KAS NAUDOJASI
FACEBOOK?
Minimalus amžiaus Facebook paskyros
sukūrimui – 13 metų.
Facebook daugiausiai naudojasi vidutinio
amžiaus žmonės, tačiau ir kitos vartotojų
amžiaus grupės yra nemažos. Paaugliai
Facebook socialiniame tinkle irgi ne išimtis,
dažnas paauglys Facebook naudoja kaip
vieną iš kelių savo socialinių tinklų. Tačiau
jie kur kas daugiau laiko praleidžia kituose
socialiniuose tinkluose, kuriuose nėra jų
tėvų ar mokytojų.

PRIVALUMAI
Didelis vartotojų skaičius leidžia
susijungti su savo artimais žmonėmis ir
draugais, pažįstamais ir bendraminčiais.
Naudojimasis Facebook yra nemokamas, o
vartojimo kokybė gera.
Daug įvairių funkcijų – transliavimas
tiesiogiai, nuotraukų filtrai, apklausos,
uždaros bendraminčių grupės, renginių
organizavimas ir dar daug kitų privalumų.
Puiki erdvė socialiniams ir
visuomeniniams judėjimams.
Yra galimybė pranešti apie netinkamą kitų
vartotojų elgesį.

GRĖSMĖS
Vartotojai retai tinkamai nusistato
savo paskyros privatumą, taip sudarydami
sąlygas visiems peržiūrėti jų įkeltus įrašus
(tekstą, nuotraukas ar vaizdo įrašus).
Galimybė prisiregistruoti nesant leistino
amžiaus (mažiau nei 13 metų).
Pasitaiko saugumo spragų ir paviešinami
asmeniniai vartotojų duomenys, siųstos
žinutės ir nuotraukos.
Patogi erdvė kilti elektroninėms patyčioms.
Suprojektuotas taip, kad vartotojai
praleistų kuo daugiau laiko jame.
Daug reklamos.

KAIP KALBĖTI SU
VAIKAIS APIE FACEBOOK?
Svarbu vaikams paaiškinti:
Facebook yra vieša vieta ir
būtina tinkamai nustatyti savo paskyros
privatumą.
Niekada negalima dalintis asmenine
informacija. Piktavaliai stengsis ją išgauti.
Kaip ir realiame gyvenime, Facebook gali
pasitaikyti negerų žmonių. Todėl
bendrauti reiktų tik su pažįstamais.
Informacija įkelta į internetą niekada
nedingsta.
Dabar įkeltos nuotraukos ar įrašai gali
pakenkti ateičiai ir reputacijai.
Facebook reikia naudotis saikingai.

KAIP PASITIKRINTI IR
NUSTATYTI PASKYROS
PRIVATUMĄ?
Nueiti į Nuostatos ir privatumas
Pasirinkti Nuostatos
Surasti skiltį Privatumas
Peržiūrėti ir pasirinkti paskyros
privatumo nustatymus Privatumo
nustatymai ir įrankiai

KAIP PRANEŠTI APIE
PRISIREGISTRAVUSĮ JAUNESNĮ
NEI 13 METŲ ASMENĮ?
Faceebok pripažįsta, kad nemažai
vaikų apeina reikalavimą būti
daugiau nei 13 metų, todėl leidžia
vartotojams pranešti atvejus, kai
nesilaikoma Facebook naudojimosi taisyklių.
Vartotojui, pamačiusiam jaunesnio nei
13 metų amžiaus asmens paskyrą, reikia
užpildyti šią formą:
https://www.facebook.com/help/
contact/209046679279097

KUR SUŽINOTI
DAUGIAU?
Daugiau informacijos apie privatumą
ir saugumą Facebook –
https://www.facebook.com/safety
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