Fjern dit ’tag’ fra andres billede eller film på Facebook
Hvis der er nogen som har tagget dig i et billede eller video, som du ikke vil være tagget i, kan du
fjerne tagget. Vær opmærksom på, at når du fjerner tagget på et billede eller en film, så vil det
ikke linke direkte til din profil, dog vil billedet eller filmen stadig kunne findes på Facebook.
Hvis der et billede eller en film af dig på Facebook, som du har det fint med ligger på Facebook,
men som du ikke ønsker at være tagget i, fjerner du tagget sådan her:
1. Klik på billedet, som du vil fjerne dit tag fra.
2. Klik ’Indstillinger’ som ses nede på billedet.
3. Klik på ’fjern tag’ og dernæst klik på ’OK’

Fjern dit ’tag’ fra et opslag
Hvis en person har tagget dig i et opslag, som du ikke vil være tagget i, kan du fjerne tagget. Når du
fjerner tagget, vil opslaget ikke blive forbundet med din profil, men billedet eller videoen vil stadig
kunne ses på Facebook.
Du fjerner dit ’tag’ fra et opslag sådan her:
1. Find opslaget og klik dernæst på de tre prikker i øverste højre hjørne af opslaget.
2. Klik på ’Fjern tag’ og herefter ’OK’.

Slet et billede eller en video du selv har delt:
1. Klik på billedet eller filmen som du ønsker slettet.
2. Klik på ’Indstillinger’ under billedet eller film.
3. Vælg ’Slet dette billede’ og klik dernæst på ’Bekræft’

Slet Facebook-profil
Hvis du ønsker at slette hele din Facebook-profil, er det lettest at bruge en computer og ikke
appen. Sådan sletter du din profil på Facebook:
1.
2.
3.
4.

Log in på din profil på Facebook.
Gå til Facebooks sletteside.
Klik på ’Slet min konto’.
Skriv din adgangskode til Facebook og udfyld ’sikkerhedstjekket’ ved at skrive de bogstaver
der vises på billedet. Billedet kan se mærkeligt ud, men det sikrer, at det ikke er en hackerrobot der forsøger at slette din profil.
5. Når du har du udfyldt feltet, klikker du dernæst på ’OK’.
6. Din profil er nu slettet på Facebook.

