
EDUCATIE SMARTFON 

 

 

Fisa 

“Legislatia pe net  – Instagram” 

Aceasta fisa este un support pentru a identifica paragrafele cu regulile Instagram pentru a raspunde la intrebarile adresate. 

Nu uitati ca aceste reguli sunt schimbate destul de frecvent. Acest text se refera la  “Conditii de utilizare” si “Politica de 

confidentialitate” a Instagram in vigoare in Ianuarie 2017. 

Raspunsurile la unele intrebari pot fi gasite vizitand  Centrul de Ajutor Instagram (https://help.instagram.com) 

 

INTREBARE INDICATII  INSTAGRAM 

Care este varsta minima la care poti 

avea un cont? 

Trebuie sa ai cel putin 13 ani ca sa utilizezi acest site 

(“Conditii de utilizare”)  

Care este scopul si/sau obiectivul 

aplicatiei? 

 

Instagram este o aplicatie pe  mobil pe care o poti descarca pe IOS ,telefoane 

Android,tablete ca si pe telefoane Windows 8 sau mai recente.Retineti ca puteti 

posta doar fotografii si video de pe aplicatia mobilului. 

(Centrul de Ajutor Instagram) 

  

Pot decide cine sa-mi vada postarile? 

Prin utilizarea serviciilor noastre, trebuie sa retii si sa accepti ca noi oferim o 

platforma pe care sa postezi diferite continuturi, inclusiv fotografii, comentarii si 

alte materiale. (Continutul utilizatorului”) .Asta inseamna ca alti utilizatori pot 

cauta,vedrea,folosi sau distribui orice din Continutul contului tau, pe care l-ai facu 

t disponibil public prin Service, in concordanta cu Termenii si Conditiile Politicii de 

Confidentialitate. (le gasesti la:  

http://instagram.com/legal/term). 

Ce informatii personale trebuie sa 

oferim cand ne abonam? 

Cum sunt folosite aceste informatii? 

Raspunsul la aceasta intrebare se gaseste in Politica de Confidentialitate,mai exact 

in sectiunea “Informatii pe care sa ni le oferi direct noua” 

Sau mergi la  Centrul de Ajutor Instagram   (https://help.instagram.com) 

 

 

Ce postari confidentiale sunt premise? 

 

In mod implicit, oricine  iti poate vedea profilul si postarile pe Instagram. Poti sa-ti 

faci postarile private  asa incat pot fi vazute doar de catre cei din lista ta de 

prieteni.Daca postarile tale sunt setate ca private, doar prietenii acceptati pot sa 

le vada in rubrica  Fotografii  din Search si Explorer sau pe hashtag sau paginile 

locatiei.Postarile nu pot fi setate ca secrete de pe  un calculator. 

Pentru mai multe informatii adresati-va Centrului de Ajutor Instagram 

 

Ce continuturi sunt permise? 

 

Consulta  “Ghidul de  Comunitatii” de pe Centrul de Ajutor Instagram 

 

 



 


