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Opdracht 1  De voorwaarden van een gratis app

Lees onderstaande privacyvoorwaarden. Begrijp je wat er staat? Kun je het in eigen woorden uitleggen? 

‘U geeft toestemming dat wij, en aan ons gelieerde bedrijven, uw online content, uw online-id (en uw naam, indien u ervoor 
kiest deze te gebruiken) en elke andere gelieerde services zoals aan de software gerelateerde websites, mogen gebruiken, 
distribueren, kopiëren, modificeren, tonen en uitgeven. U geeft tevens toestemming dat wij, zonder vergoeding aan u, uw  
online content in licentie mogen geven, verkopen en anderszins commercieel exploiteren (bijvoorbeeld door abonnementen 
te verkopen om toegang te krijgen tot uw online content en/of het ontvangen van advertentie-inkomsten) en dat wij uw  
online content mogen gebruiken voor de promotie van onze producten, software en services. U erkent dat wij en andere  
gebruikers uw online content mogen wijzigen of verwijderen en dat u afstand doet van eventuele morele rechten op uw 
online content. Door uw online content te publiceren geeft u ons te kennen dat u in het bezit bent van alle rechten om een 
dergelijke online content te publiceren en om de rechten zoals uiteengezet in deze clausule te verlenen.’

Dit is best een ingewikkelde tekst. Wat denk je dat met de twee onderstreepte zinnen wordt bedoeld?

De eerste onderstreepte zin betekent:

De tweede onderstreepte zin betekent: 

Vond je de voorwaarden gemakkelijk te lezen en te begrijpen? ja/nee

 
Naam:



Opdracht 2 Onderzoek gratis apps

Hieronder lees je welke gegevens je moet delen om een gratis online game te kunnen spelen. 

Welke gegevens heeft deze gratis game app echt nodig om goed te kunnen werken volgens jou? 
Schrijf ook op waarom je dat vindt.

Welke gegevens heeft deze gratis game app niet nodig om goed te kunnen werken volgens jou? 
Schrijf ook op waarom je dat vindt.
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Hieronder lees je wat het bedrijf met deze gegevens doet. 

Het gamebedrijf geeft drie hoofdsituaties aan waarvoor ze jouw gegevens gebruiken. 

Vertel in je eigen woorden wat die drie hoofdsituaties zijn.

Vind je dat er duidelijk beschreven staat waar ze deze gegevens voor gebruiken? ja/nee
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Noem drie toepassingen waarvoor jij het logisch vindt dat het gamebedrijf jouw gegevens gebruikt. 

Noem drie toepassingen die jij niet nodig vindt.


