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Reportage: 22 klachten tegen Facebook

De Oostenrijkse rechtenstudent Max Schrems wilde weten wat voor data Facebook over hem had. Hij maakte gebruik van zijn recht deze data op te vragen, via een door Facebook goed verstopt formulier. Facebook probeerde hem te ontmoedigen en beweerde dat hij al zijn data kon zien door gewoon in te loggen. In deze video van Stern TV vertelt hij zijn verhaal.

Schrems kreeg tenslotte een cd met 1200 pagina's informatie, waaronder oude vriendverzoeken, zijn volledige lijst 'pokes,' complete chatconversaties en ook gegevens waarvan hij dacht dat hij ze had gewist, zoals vroegere vrienden. "Er was niets crimineels bij maar genoeg dat problemen zou geven bij het vinden van een baan. Griezelig dat Facebook deze data bewaart als jij ze hebt gewist."

Schrems heeft 22 klachten ingediend bij de Ierse 'Data Protection Commissioner.' Dit omdat voor Facebook de Europese gebruikers onder het Ierse kantoor vallen. Op al deze punten denkt Schrems dat Facebook de Europese privacywetgeving schendt. Schrems stelt dat Facebook zelfs profielen maakt van mensen die geen lid zijn, via wat leden over hen publiceren. 

Momenteel doet de Ierse Data Protection Commissioner onderzoek bij Facebook Ierland. Op europe-v-facebook.org staat het laatste nieuws hierover. Sinds kort is de site beschikbaar in vier talen. Daar staat ook hoe iedereen zijn data bij Facebook kan krijgen. Facebook heeft een stuwmeer van aanvragen; het kan nodig zijn aan te dringen. (7:13)

http://www.youtube.com/watch?v=KEC-vk9psTw		BEELD 1:27


Muziek: Lied voor 7 miljard mensen

Vorige week werd hier Playing for Change besproken, het project waarbij muzikanten vanuit hun eigen omgeving meespelen in een muziekvideo. Deze week is een speciaal meertalig nummer verschenen voor het bereiken van de 7 miljard wereldburgers, waarschijnlijk op donderdag. Het heet 'United.' (4:51)

http://www.youtube.com/watch?v=6vT_7AX06UQ	BEELD 2:19


Cursus: Blondje leert China Amerikaans

Dit is zoo grappig. Een olijk blond Amerikaans meisje dat een mondje Chinees spreekt en de Chinese bevolking echte Amerikaanse uitdrukkingen wil bijbrengen. Praktische kreten als okey-dokey, freak out, party time, awesome, shake it, ta-da! en go bananas. Alweer 71 schattige video's op haar kanaal. (13:02)

http://www.youtube.com/watch?v=0PPSQDxWKac	BEELD 0:27
http://www.youtube.com/watch?v=XE2eweZyQFg
http://www.youtube.com/watch?v=D-MOF4478ls
http://www.youtube.com/watch?v=HoayTyhDS-o
http://www.youtube.com/watch?v=tdmbjyK8lQk


Reclame: Kom bij de fokking marine

Experimentele reclamespot voor de Amerikaanse marine slaat een zodanig vernieuwende toon aan dat hij nooit werd gebruikt. Wat heeft de Navy te bieden? Wel, big motherfuckin' guns bijvoorbeeld. Jonge zwarten lijken de doelgroep. Spot werd in 2009 openbaar. Reacties op YouTube: waar kan ik me aanmelden? (3:31)

http://www.youtube.com/watch?v=s1WTyW-9Usg		BEELD  1:59

