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DATA DETOX-SAMMENDRAG

“Personvern handler ikke om å skjule informasjon; 
personvern handler om å beskytte informasjon”.

Kilde: 
Three Reasons Why the "Nothing to Hide" Argument
 is Flawed

og Tactical Techs andre innbyggere

om apper
Lær mer om data, personvern og apper

Visste du:

I en totalvurdering av personvern fikk Instagram 57 
av 100 poeng  (se hvorfor)

Mens Duolingo fikk 60 av 100 poeng (se hvorfor)

Finn flere private apper:

● AppCensus
● Common Sense Education: Privacy Evaluations
● Alternativt appsenter
● Switching Software
● Tech Spot

Apper kan samle inn ulike typer personlig 
informasjon:

● navnet ditt
● alderen din
● hvor du er, og steder du besøker
● IP-adressen din
● bank- og kredittkortopplysninger
● helseopplysninge
● bilder, meldinger, kommentarer
● ting du liker og interesserer deg for
● hvor du er, hvem du snakker med når og hvor 

lenge, hvor du drar, og til og med når du våkner og 
legger deg til å sove

● kontakter fra telefon- og adresselisten din
● andre opplysninger om maskinvare og bruk

Dette inkluderer informasjon du selv har delt, eller 
informasjon om deg som noen du kjenner, har delt 
(for eksempel ved å tagge deg i et bilde eller innlegg).

Datameglere utarbeider gruppeprofiler basert på 
personlige egenskaper, nettverk i sosiale medier, 
stedsdata og/eller adferdsmønster på nettet. Din 
personlige profil kan knyttes til én eller flere 
gruppeprofiler, som kobler gruppens egenskaper 
(digitale spor) til deg. Du har ingen kontroll over 
hvilke gruppeprofiler du er knyttet til, eller hvilke 
digitale spor som dermed leder til deg.

Lesestoff til diskusjon:

● Lær om hvordan datingapper samler inn og 
bruker data, i  
The Dating Brokers: An autopsy of online love

● Your Apps Know Where You Were Last Night, and 
They’re Not Keeping It Secret
 legger for dagen hvordan apper sporer deg

● En oversikt over hvordan datameglere bruker 
personopplysninger, finner du her:  
The Wired Guide to Your Personal Data (and Who 
Is Using It)

https://datadetoxkit.org/en/home
https://spreadprivacy.com/three-reasons-why-the-nothing-to-hide-argument-is-flawed/
https://spreadprivacy.com/three-reasons-why-the-nothing-to-hide-argument-is-flawed/
https://privacy.commonsense.org/evaluation/instagram
https://privacy.commonsense.org/evaluation/duolingo
https://search.appcensus.io/
https://privacy.commonsense.org/evaluations/1
https://datadetoxkit.org/en/alternative-app-centre
https://switching.software/
https://www.techspot.com/amp/news/80729-complete-list-alternatives-all-google-products.html
https://datadating.tacticaltech.org/viz
https://www.nytimes.com/interactive/2018/12/10/business/location-data-privacy-apps.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/12/10/business/location-data-privacy-apps.html
https://www.wired.com/story/wired-guide-personal-data-collection/
https://www.wired.com/story/wired-guide-personal-data-collection/
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