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Emberi méltóság, mint korlátozhatatlan anyajog

Magánélet védelméhez való jog
(intimitástól az önálló döntésekig)

- jog a „háborítatlansághoz"

Adatvédelemhez való jog

1. A magánszféra védelme



Személyes adat: adott élő természetes személyhez közvetlenül
vagy közvetve köthető információ.

Érzékeny vagy különleges adat: a személyiség, a társadalmi
létezés intimebb tartományaihoz tartozó személyes adat

Adatvédelmi jogok: információs önrendelkezéshez,
tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, jogorvoslathoz, az
„elfelejtődéshez” való jog

Max Schrems „adatvédelmi aktivista” (Facebook)

2.  A személyes adatok védelme



Online jelenlét

Offline jelenlét

Üzleti célok – a személyes adatok gazdasági értékkel bírnak!

Hűségkártyák

Adatok kiszivárogtatása

Elvek: tisztességes, célhoz kötött adatkezelés,
adatminimalizálás és adatminőség elve

3.  Ki akarhatja a személyes adataidat?



4. Dönts okosan és másokat is hagyj dönteni

Információs önrendelkezési jog

HOZZÁJÁRULÁS: tájékozott, önkéntes, kifejezett, visszavonható

Szülők szerepe

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

személyes adatok kezeléséhez

Alulírott,………………………………………….(név)…………………

…………………….  (szül. hely és idő): 

……………………………………….  (anyja neve), az 

információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

nyilatkozom, hogy az Állami Számvevőszékhez 

benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban 

hozzájárulásomat adom személyes adataim 

kezeléséhez a pályázati eljárásban résztvevők 

számára. 

Budapest, 2015. október 20.

…………………………………..



5. Digitális személyazonosság

Tudatos online jelenlét (mi az, ami biztosan nem az
internetre való?)

Digitális személyazonosság – anonimitás hamis illúziója

Elfelejtéshez való jog



6. Online követés

Internetező emberként olyan adatokat
termelünk, amit mások hasznosítani akarnak:

- tevékenységünkkel

- földrajzi helyzetünkkel

- személyünkkel

összefüggésben.

Viselkedésalapú reklám

Profilozás



7. Hogy a titkok valóban titkok maradjanak

Adatbiztonság:

- Erős, nem megosztott jelszó

- adatvédelmi beállítások

.

Adathalászat

Személyiséglopás



8. Család, magánélet és személyes adatok védelme

200 000megosztás…

Szülők felelőssége!

Gyerekek megfigyelése



9. Biztonságban, békességben

Internetes devianciák

• internetes zaklatás (cyberbullying)

• gyűlöletbeszéd

• internetes kibeszélés (mém) 

• provokáló hozzászólás (troll)

• erotikus képek küldözgetése (sexting) 

• internetes pedofília 

• online behálózás (grooming) és az online ragadozók 
(predators)

• online játékok 

• személyes adattal való egyéb visszaélések 



10. Mit kell tenni?

- szülők

- felelős felnőttek

- segítő szervezetek



Köszönöm a figyelmet!

www.naih.hu

és

www.naih.hu/arcades


