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Privacy tips
voor Android

De toegangscode is het eerste moment waarop je te maken krijgt met 
de beveiliging van je Androidtoestel. Een pincode of wachtwoord biedt 
je de mogelijkheid om een veiligere toegangscode te kiezen dan een 
standaardveegbeweging of -patroon. Het beveiligen van je toestel met een 
pincode of wachtwoord biedt je ook de mogelijkheid om de gegevens te 
versleutelen. 
Hoe? Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling

Vergrendel je Android met een pincode of een wachtwoord Versleutel de informatie op je Androidtoestel

Houd je Androidsoftware up-to-date

Controleer de bevoegdheden die apps hebben of vereisen Overweeg welke apps je wilt synchroniseren met de cloud

Sta geen apps toe afkomstig uit app stores van derden

Regelmatig komen er updates uit voor Android waarin beveiligingslekken zijn 
opgelost. Door je toestel up-to-date te houden voorkom je dat criminelen 
misbruik maken van bekende beveiligingslekken. 

Hoe? Instellingen > Over telefoon of Over tablet

Bij updates heb je mogelijk veranderingen gemist in de bevoegdheden van 
een app. Of misschien is je mening veranderd over wat je aanvaardbaar 
vindt wat apps doen op jouw telefoon of tablet. Verwijder apps die je niet 
meer gebruikt, en overweeg om sommige te vervangen door andere die 
minder bevoegdheden vereisen.

Hoe? Instellingen > Apps > Selecteer de app 

Om te voorkomen dat andere informatie van jouw Androidtoestel kunnen 
afhalen wanneer deze gestolen is, moet je de gegevens versleutelen. Om 
Telefoon versleutelen te kunnen gebruiken moet deze beveiligd zijn met 
een pincode of wachtwoord.

Hoe? Instellingen > Beveiliging > Telefoon versleutelen

Apps die worden aangeboden in app stores van derden vallen buiten de 
controle op aanwezigheid van malware zoals Google die hanteert in haar 
eigen Google Play. De kans dat een dergelijke app malafide is en/of malware 
bevat is daardoor vele malen groter.

Hoe? Instellingen > Beveiliging > Schakel Onbekende bronnen uit

Wanneer apps gegevens synchroniseren met een cloudoplossing, worden 
gegevens dus naar derden gestuurd. Als je dat niet wilt, pas dan de 
instellingen hiervan aan.
 
Hoe? Instellingen > Accounts > Selecteer het account 
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Meldingen op het beginscherm zijn handig, maar kunnen ook makkelijk door 
andere gezien worden. Schakel meldingen op het beginscherm uit voor apps 
die vertrouwelijke meldingen zouden kunnen weergeven..

Hoe? Instellingen > Selecteer de App > Op het vergrendelingsscherm > 
 Selecteer de optie ‘Inhoud van gevoelige meldingen verbergen’  
 of ‘Helemaal geen meldingen weergeven’

Geen notificatie van vertrouwelijke apps op het beginscherm Controleer de standaard apps die gebruikt worden

Schakel toegang tot locatiegegevens uit voor specifieke apps

Stel DuckDuckGo in als je standaard zoekmachine

Beperk de toegang tot locatiegegevens voor Google

Sommige apps zijn erg gretig in het verzamelen van gegevens, inclusief je 
locatiegegevens. Je kunt de toegang tot je locatiegegevens instellen per app.

Hoe? Instellingen > Apps > tandwiel-icoon () > App-machtigingen >  
 Locatie 

Alle zoekopdrachten die jij uitvoert op DuckDuckGo zijn anoniem. Daarnaast 
houdt DuckDuckGo geen profiel van jouw zoekopdrachten bij, iets wat 
Google allemaal wel doet.

Hoe? 
Het is niet mogelijk om DuckDuckGo als standaard zoekmachine in te 
stellen in Google Chrome. Wanneer je DuckDuckGo toch als standaard 
zoekmachine wilt gebruiken zijn er twee mogelijkheden:

1. Je installeert een browser die wel de mogelijkheid biedt om 
DuckDuckGo als standaard zoekmachine in te stellen. 

2. Voeg de website https://www.DuckDuckGo.com toe aan het 
startscherm van je Androidtoestel. Na het bezoeken van de website 
kun je rechts boven in het scherm op het icoon klikken met de drie 
puntjes. Druk vervolgens op Toevoegen aan startscherm.

Controleer welke apps jouw telefoon of tablet standaard gebruikt voor 
kritische communicatie, zoals e-mail, SMS en je browser, om te voorkomen 
dat je informatie via onbetrouwbare apps verstuurt en ontvangt.

Hoe? Instellingen > Apps > tandwiel-icoon () > Controleer de apps

Google biedt standaard een aantal diensten aan die ook gebruik maken van 
je locatiegegevens. Controleer de instellingen hiervan zodat je niet onnodig 
locatiegegevens deelt met Google.

Hoe? Instellingen > Locatie > Locatiegeschiedenis van Google


