EEN LUISTEREND OOR ?

JE KNUFFEL ZIET JE GRAAG !

Via de ingebouwde microfoon
kan het speelgoed meepraten
met je kind. De informatie
uit gesprekken kan gebruikt
worden om bv. aangepast of
nieuw speelgoed te maken.
TIP Vertel aan je kind dat slim
speelgoed soms dingen kan
doorvertellen.

Het slim speelgoed heeft ook
sensoren. Dit zorgt dat het
reageert als je kind ernaar kijkt
of in de handen klapt. Soms heeft
het speelgoed zelfs een camera!
TIP Schakel het speelgoed uit
na het spelen.

EEN ECHTE BABBELAAR !

SAMEN OP STAP

Slim speelgoed kan
meepraten, grapjes maken,
vragen stellen en antwoorden
geven. In de gesprekken kan
er soms ook reclame opduiken.
TIP Luister eens mee naar
wat het slim speelgoed vertelt.
Is deze inhoud geschikt voor
jouw kind?

Slim speelgoed kan zijn
locatie doorgeven wanneer
het verbonden is met het
internet. Voor ouders kan
dit handig zijn, maar
besef dat ook anderen
dan kunnen weten waar
(het speelgoed van) je kind is.
TIP Schakel de locatiefunctie
uit als dit mogelijk is.

een slimme vriend?
Slim speelgoed is heel leuk maar verzamelt ook
veel informatie over je kind (gesprekken, locatie ...).
Wil je wel dat anderen meevolgen via de
internetverbinding? Want slim speelgoed is vaak
niet goed beveiligd en vormt zo een mogelijk
doelwit voor hackers. Als ouder moet je in principe
eerst toestemming geven voor de verwerking
van de gegevens van je kind, maar niet
elk speelgoedmerk doet dit even goed!

tipS
•
•
•
•
•

Zorg voor een veilige internetverbinding
(vb. wifi met wachtwoord).
Verander na aankoop de gebruikersnaam
en het wachtwoord van het speelgoed.
Geef zo weinig mogelijk persoonsgegevens
of verzin gegevens.
Lees de gebruiksvoorwaarden bij aankoop
of installatie van de bijhorende app.
Lees op voorhand de beoordelingen van andere
gebruikers. Stellen ouders hun vragen bij de privacy?

