TikTok
Guide til privatlivsindstillinger
DE TRE PRIVATLIVSINDSTILLINGER
TikTok har tre grundlæggende privatlivsindstillinger, som du bør tænke over, når
du opretter en profil. Med indstillingerne kan du vælge, hvem der skal kunne se- og
kommentere din profil og dine videoer og hvem, der kan sende dig beskeder på
TikTok.
Se, hvordan du kan ændre dine privatlivsindstillinger i guiden herunder.

PRIVAT KONTO
Med en privat konto er det dig, der bestemmer, hvem
der kan følge dig. Med en privat konto er det også kun
dine følgere, der kan se dine videoer.
Hvis du vælger at have en åben profil er det vigtigt at
overveje, hvad man deler på sin profil, da ens profil vil
være åben for hele verden.

SÅDAN GØR DU DIN TIKTOK-PROFIL PRIVAT
1. Gå ind på din egen profil
på de tre prikker
2. Tryk
øverst i højre hjørne

3. Tryk på 'privacy'
4. Slå 'private account' til.

BESKEDER
På TikTok kan man også skrive med hinanden, og har
man en åben profil, så betyder det, at alle fra hele
verden kan skrive til en i DM. I privatindstillingerne kan
man dog vælge, at det kun skal være ens venner, der
følger en, der skal kunne sende beskeder.
SÅDAN ÆNDRER DU BESKEDINDSTILLINGER
1. Gå ind på din egen profil
på de tre prikker
2. Tryk
øverst i højre hjørne

3. Tryk på 'privacy'
Scroll ned til 'safety' og tryk på
can send you direct
messages'

4. 'who

KOMMENTARER
På TikTok kan man kommenterer folks videoer. Du kan i
dine privatindstillinger selv vælge, om det skal være
alle, der skal kunne kommentere dine videoer, eller om
det kun skal være dine venner/følgere, der skal kunne.
Du kan også vælge helt at slå kommentarfunktionen fra
på din TikTok-profil, hvilket betyder, at ingen kan
kommentere dine videoer.

SÅDAN ÆNDRER DU INDSTILLINGERNE FOR
KOMMENTARFELTET PÅ DIN TIKTOK
1. Gå ind på din egen profil

3. Tryk på 'privacy'

på de tre prikker
2. Tryk
øverst i højre hjørne

4. tryk på 'who can comment

Scroll ned til 'safety' og
on your videos'
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