Telecentre-danmark er en NGO non pr ofit or ganisation, der
tilbyder et netværk for datastuer og andre uformelle undervisningssteder . Undervisningssteder der har til formål at understøtte
"it-svage" gruppers muligheder for at erhverve og udvikle digitale kompetencer i fællesskab med andre.
Gennem Telecentre-danmarks netværks udvikler datastuerne ny
viden, udveksler erfaring mv. til glæde for brugerne.
Datastuer og andre uformelle undervisningssteder modvirker, at
for mange ældre, udsatte og andre it-svage borgere ekskluderes
fra samfundet

Den digitale arv
- hvad skal der ske med dine profiler mv?

Telecentre-danmark er landsdækkende. Bestyrelsen og medarbejderne har mere end 20 års erfaring med at organiserer frivilligt
arbejde og uformel IT undervisning.
Gennem erfaringer fra arbejdet med nationale og internationale
projekter og med netværk, arbejder Telecentre-danmark på det
politiske niveau for at sikre IT-svage borgere bliver hørt.
Alle har ret til IT—godt for den enkelte—godt for samfundet.

Telecentre-danmark tilbyder div. for edr ag og temadage om
Digitalisering, ny teknologier, nye betalingsmidler, sikkerhedskurser mv.
www.tc-danmark.dk

info@tc-danmark.dk
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Kan man forsvinder fra internettet igen?
Ja må nogle måder, men helt forsvinde gør man nok aldrig.
Derfor er det klogt, at tænke sig godt om inden man lægger noget ud!
Men hvordan sikre vi os vores Digitale Arv?
På verdensplan dør ca. 8.000 Facebook –brugere om dagen, men deres profil forsvinder kun, hvis de pårørende gør eller de selv har gjort
noget aktivt for det.
Hjælp dine pårørende - tag beslutning og handling i tide!
Der findes oplysninger om os i cyberspace rigtig mange steder!
E-boks, mails,
sociale medier,
Dropbox/
icloud/”skyen”
Google,
egen hjemmeside,
stamtræer, slægtsforskning mv.

E-boks:
Hvordan afmeldes e-Boks ved dødsfald og hvordan etableres adgang
til afdødes e-Boks? Etablering af adgang til afdødes e-boks sker ved at
indsende en blanket. Den kan man finde på linket
http://www.e-boks.dk/help.aspx?pageid=d95a7add-65ed-49f0-a6cf2bc9f5a43abc. Vær opmærksom på at dette først kan ske når skifteretsattesten foreligger!
Facebook: Gå ind på konto under ”indstillinger”, her kan du beslutte
hvad der skal ske med din profil efter din død. Det kan omdannes til et
mindesmærke eller du kan give en anden rettighed til at omdanne siden eller helt slette den.

Google og Gmail:
Gmail tilbyder, at nærtstående familiemedlemmer eller en ven kan
få slettet afdødes konto eller få adgang til dele af den, hvis vedkommende kan bevise, at brugeren er død( dødsattest). Det kræver dog
dokumentation for, at man er familiemedlem eller ven til afdøde.
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?
visit_id=1-636464137365742978-3574213567&hl=da&rd=1
Samtidig tilbyder Gmail, at brugeren, kan lave en plan for sin konto,
hvis de dør eller stopper med at bruge Google https://
myaccount.google.com/inactive?pli=1 NB: Det kan også føre til sletning af kontoen, hvis der ikke har været aktivitet på den i lang tid.
Gode råd:
Sørg for at dine arvinger kender koderne mv. til de sider og andet du
ønsker, de skal have adgang til. Læg evt. oplysninger sammen med
de papirer og ønsker du har til, hvad der skal ske i forbindelse med
din bortgang.
Skal du som pårørende ind og arbejde med afdødes hjemmeside er
det op til udbyderen om de kan eller vil hjælpe med koder o.l. .
Vær forberedt på at fremvise døds- og skifterets attest .
Andre nyttige links:
Foreningen Liv&død
http://livogdoed.dk/temaer/hjaelp-hvad-goer-jeg-med-min-egen-ogfamiliens-data/

Yahoo: https://help.yahoo.com/kb/SLN9112.html
Linkedin: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/ts-rdmlp
Intstagram: Fjernelse af en afdød’s profil,
https://help.instagram.com/contact/1474899482730688
Omdannelse til et mindesmærke: https://help.instagram.com/
contact/452224988254813

