
 
SMARTPHONE EDUCATION 

 

Darba lapa 
 

“Interneta likumi – Instagram” 
 
 

Šī darba lapa ir sagatavota kā atbalsta instruments, lai identificētu Instagram likumu punktus un atbildētu uz 
jautājumiem. 
Lūdzu atceraties, ka šie noteikumi mainās diezgan bieži. Šis teksts attiecas uz Instagram “Pakalpojumu sniegšanas 
noteikumiem” un “Privātuma politiku”, kas ir spēkā 2017. gada janvārī.  
Jūs varat atrast atbildes uz dažiem jautājumiem un uzlabojumus, apmeklējot Instagram Atbalsta centra vietni 
https://help.instagram.com. 

JAUTĀJUMI INSTAGRAM NORĀDĪJUMI 

No kāda vecuma var reģistrēt savu 
profilu? 

Personai ir jābūt vismaz 13 gadiem vai vecākam, lai lietotu šo vietni. 
(“Lietošanas noteikumi”)  

Kāds ir aplikācijas mērķis? 
 

Instagram ir mobilo telefonu aplikācija, ko ir iespējams lejupielādēt uz iOS 
un Androidu telefoniem, planšetēm, kā arī uz Windows Phone 8 un  
jaunākiem. Atcerieties, tikai no mobilās aplikācijas jūs varat dalīties ar 
fotogrāfijām un video.  
(Instagram Atbalsta centrs)  

 
Vai es varu izvēlēties personas, kas 
redz manas fotogrāfijas un video? 
 

Lietojot mūsu pakalpojumu jums jāsaprot un jāpiekrīt, ka mēs jums 
piedāvājam platformu kurā varat veidot savu saturu, ieskaitot fotogrāfijas, 
komentārus un citus materiālus (“Lietotāja saturs”) apkalpot un dalīties ar 
lietotāja saturu publiski. Tas nozīmē, ka citi lietotāji var meklēt, lai redzētu, 
lietotu vai dalītos ar jebkuru lietotāja publiskoto saturu, ko jūs izveidojat 
publiski pieejamu šajā platformā un atbilst konfidencialitātes politikas 
noteikumiem un nosacījumiem (šo informāciju var atrast 
http://instagram.com/legal/terms) 

Kādu personīgo informāciju mēs 
sniedzam reģistrēšanās brīdī? 
  
Kā šī informācija tiek izmantota? 
 

Atbildi uz šo jautājumu var meklēt pie “Privātuma politikas”, pie sadaļas 
“Informācija, ko jūs iesniedzat tieši mums”. 
 
Iespēja, dodies uz Instagram Atbalsta centru (https://help.instagram.com) 

 
Kādi privātuma iestatījumi ir 
atļauti? 

Pēc noklusējuma, Instagramā jebkurš var redzēt jūsu profilu un dalīties ar 
informāciju. Jūs varat uzstādīt, ka tikai jūsu apstiprināti sekotāji var redzēt 
jūsu fotogrāfijas, video un komentārus. Ja jūsu ziņa ir definēta, kā privāta, 
tad šajā gadījumā tikai apstiprināti sekotāji šīs ziņas varēs atrast Foto logā 
“Meklēt un pētīt” vai pēc atsauces vai vietas norādes. 
Ziņu nevar iestādīt kā privātu no datora ekrāna.  
Lai atrastu vairāk informācijas, izmantojiet Instagram Atbalsta centru. 

Kāds saturs ir atļauts? Meklē ” Instagram  Atbalsta centrā, sadaļā “Komunikācijas vadlīnijas”. 

 


