O que você precisa saber sobre as
mudanças na privacidade do
YouTube

Em setembro de 2019, a plataforma de vídeos YouTube anunciou algumas mudanças
em suas políticas e práticas de segurança. Neste novo artigo do Digipais, contaremos a
você do que tratam essas mudanças, por que foram implementadas e como afetarão a
segurança on-line dos pequenos.
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Como você sabe, os riscos existem no mundo digital. O caso aqui apresentado
é um claro exemplo de que todos podemos tornar a internet um lugar mais
seguro, ao ver como os grandes jogadores da indústria também se adaptam
para criar um ambiente seguro e divertido on-line.

Queremos mais Digipais para capacitar as crianças
e ensiná-los a navegar com segurança.
Você está pronto para se juntar a nós neste desafio?
www.digipais.com.br
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