
 
SMARTPHONE EDUCATION 

 

Darba lapa 
“Interneta likumi - Whatsapp” 

 
Šī darba lapa ir sagatavota kā atbalsta instruments, lai identificētu Whatapp likumu punktus un atbildētu uz jautājumiem. 
Lūdzu atceraties, ka šie noteikumi mainās diezgan bieži. Šis teksts attiecas uz Whatsapp “Lietošanas noteikumiem” un “Privātuma 
politiku”, kas ir spēkā 2017. gada janvārī.  
Jūs varat atrast atbildes uz dažiem jautājumiem un uzlabojumus apmeklējot vietni www.whatsapp.com. 
Whatsapp nav sociālais mēdijs pats par sevi, bet tā ir platforma, kurā var apmainīties ar ziņām reālā laikā. Piemēram, te nav iespējams 
veidot publisku saturu vai dalīties ar to caur draugu draugiem. Šī iemesla dēļ,  tā nav interesanta informācija un netiek saglabāta uz servera 
(ar dažiem izņēmumiem, tāpat kā mūsu vajadzību no arhīva). 
Mums jāņem vērā fakts, ka šajā aplikācijā mēs izmantojam visus mūsu telefona kontaktus, tad dodot informāciju, kas ir ne tikai mūsu un ko 
mēs nevar pielietot. 
 

JAUTĀJUMI WHATSAPP NORĀDĪJUMI 

Kāds ir minimālais vecums, lai izveidotu 
savu kontu? 

Jums ir jābūt vismaz 13 gadiem, lai izmantotu  mūsu servisu (vai vecākam, ja to pieprasa 
jūsu valsts, lai autorizētos un lietotu mūsu pakalpojumu bez vecāku piekrišanas). 
Papildus tam, kā minimums, lai izmantotu mūsu servisu personas, kas jaunākas par 
noteikto vecumu, bet nav tiesīgas apstiprināt mūsu noteikumus savā valstī saskaņā ar 
likumu, to jūsu vietā var izdarīt  vecāki vai aizbildņi, ja piekrīt noteikumiem jūsu vietā.  
(“Lietošanas noteikumi”) 

Kāds ir aplikācijas mērķis? 
 

WhatsApp Inc. piedāvā ziņu apmaiņu, interneta zvanus un citus pakalpojumus visā 
pasaulē. 
(„Lietošanas noteikumi”) 
Iespēja, ej uz sadaļu “Iespējas” tīmekļa vietnē www.whatsapp.com  

 
Vai varu izvēlēties, kas var redzēt saturu 
kuru rakstu?  

WhatsApp aplikācijai šis jautājums nav aktuāls, jo piedāvā klientiem privātu ziņu apmaiņu 
un nav sociālais mēdijs, saturu var redzēt tikai ziņas saņēmēji. 
Nosūtītās ziņas netiek saglabātas un Whatapp ļauj jums pašiem kontrolēt ar ko jūs 
komunicējiet izmantojot mūsu pakalpojumus. 
 (“Privātuma Politika”) 

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

Atbildi uz šo jautājumu sniedz “Privātuma politika” šādās sadaļās: 
1. Informācija, ko jūs sniedzat;  
2. Automātiski apkopotā informācija;  
3. Trešās puses informācija. 

Iespēja, ej uz sadaļu “Drošība” tīmekļa vietnē www.whatsapp.com 

  
Kādi privātuma iestatījumi ir atļauti? 

Savas informācijas pārvaldīšana 
Ja jūs vēlaties savu informāciju pārvaldīt, labot, mainīt, ierobežot vai izdzēst, jūs to varat 
darīt izmantojot sekojošus instrumentus: 
- Pakalpojuma iestatījumi. Jūs varat manīt savus pakalpojumu iestatījumus, lai pārvaldītu 
konkrētu informāciju, kas pieejama citiem (laiku un datumu, kad pēdējo reizi lietojis). Jūs 
varat pārvaldīt savus kontaktus, grupas un apraides sarakstus, vai lietot bloķēšanas 
funkciju, lai pārvaldītu lietotājus ar kuriem jūs komunicējiet.  
- Mainīt mobilā telefona numuru, profila vārdu un fotogrāfiju, un ziņas status. Jums ir 
jāmaina telefona numuru izmantojot mūsu aplikācijas funkciju “numura maiņa” un 
pārcelt savu kontu uz jauno mobilā telefona numuru. Jūs varat arī mainīt savu profila 
vārdu, profila foto un ziņas status jebkurā laikā. 
 (“Privātuma Politika”) 

Kā es varu izdzēst savu kontu? Kādas ir 
sekas? Kāda informācija paliek? 

Jūs varat izdzēst savu Whatapp kontu jebkurā laikā (tai skaitā, arī, ja vēlaties atsaukt savu 
piekrišanu, ka mēs izmantojam jūsu informāciju) izmantojot funkciju “dzēst manu 
kontu”. Kad jūs dzēšat savu Whatsapp kontu, jūsu nenosūtītās ziņas tiek dzēstas no mūsu 
serveriem, kā arī visa jūsu informācija ar ko mums vairs nav nepieciešams operēt un 
piedāvāt kā mūsu servisu. Ņem vērā, ja jūs tikai izdzēsīsiet mūsu pakalpojumu no 
telefona neizmantojot funkciju dzēst manu kontu, jūsu informācija tiks saglabāta ilgāku 
laiku. Lūdzu atceries, kad tiek dzēsts konts, tas neiespaido citu lietotāju informāciju, kas 
saistīts ar jums, kā, piemēram, jūsu ziņu kopēšana un pārsūtīšana. 
(“Privātuma Politika”) 

 
 

 
 

http://www.whatsapp.com/

