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7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az online jelenlét ún. digitális lábnyomot hoz létre, amely tartalmazhat a személyre (pl. személyes adatok, 
képmás), internet használati szokásokra (pl. érdeklődési körre) vonatkozó, valamint egyéb, személyhez 
kötődő (pl. pénzügyi) adatokat. Ezek egy része ún. aktív nyom, amelyeket a felhasználó maga oszt meg 
(pl. egy közösségi oldalon) másik részük passzív nyom, amelyek gyűjtése a felhasználó aktív 
közreműködése nélkül történik (pl. látogatott oldalak naplózása). A személyes adatokhoz vagy egyéb 
információkhoz történő illetéktelen hozzáférés komoly veszélyeket jelent a felhasználókra.

FÉNYKÉPEK A NETEN
Egy fénykép online MEGOSZTÁSA témája (jellemzően személy vagy tárgy) miatt, már önmagában is 
kérdéses lehet. A témán kívül azonban a kép tartalmazhat olyan INFORMÁCIÓKAT, amiket már nem 
biztos, hogy szeretnénk megosztani. A képen a téma mellett a HÁTTÉR VAGY A KÖRNYEZET is árulkodó 
lehet a személyünkkel kapcsolatban és hasznos információkat szolgátathat rosszszándékú emberek 
számára.
A digitális fényképezők (és így a mobiltelefonok is) számos információt tárolnak el az általuk készített 
képfájlokban (fényképekben). Ezeket az 
adatokat EXIF ADATOKNAK hívjuk. 
Tartalmazzák (többek között):
• kép készítésének DÁTUMÁT ÉS 

IDŐPONTJÁT,
• a fényképezőgép vagy telefon 

GYÁRTÓJÁNAK NEVÉT, TÍPUSÁT,
•  kép készítésének FÖLDRAJZI HELYÉT (a 

GPS-szel fel-szerelt készülékeken)
Ezek szintén olyan információk, amelyek 
megosztása súlyos kockázatot jelent.

AMIT BIZTOS NE OSSZON MEG!
• teljes születési dátum,
• aktuális helyzet, különösen nyaralás vagy 

hosszabb távollét esetén,
• lakcím, telefonszám
• családi állapot és családi kapcsolatok,
• képek a gyermekekről, különösen névvel 

megjelölve,
• képek földrajzi hely információval,
• utazási tervei,
• olyan információk, amiket nem osztana meg 

családjával, munkatársaival vagy a szom-
szédjaival,

• munkájával kapcsolatos aktualitások.

https://www.facebook.com/internettudatosan
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag


KOCKÁZATOK
Az egy személyre ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK alapján vizsgálható a személy viselkedése, meghatározhatóak 
a SZOKÁSAI, kellő mennyiségű adat esetében viszonylag pontosan megalkotható akár a személy 
pszichológai PROFILJA is.
Hosszabb időn keresztül történő adatgyűjtést követően az érintett személy ÉLETTÖRTÉNETE is megraj-
zolható.
A megosztott személyes adatok és információk birtokában (születési hely, idő, családi kapcsolatok, 
lakcím, képmás) bűnözők magukat a sértettnek adhatják ki (SZEMÉLYISÉGLOPÁS), és ezzel erkölcsi, illetve 
anyagi KÁRT OKOZHATNAK.
A megosztott képek ZAKLATÁS, gúnyoldás célpontjává tehetik a felhasználót.
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www.facebook.com/internettudatosan

www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉRHETŐEK EL AZ ALÁBBI LINKEKEN

MEGOSZTÁS A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON
• Ne legyen nyilvános a profilja, a személyes adatait, a megosztott tartalmakat csak az ismerősei 

láthassák!
• Csoportosítsa ismerőseit és ezáltal korlátozhatja, hogy ki mit láthat!
• Állítsa be, hogy csak a jóváhagyása után jelölhessék meg egy posztban!
• Korlátozza az idővonala láthatóságát, és azt hogy ki tehet tartalmat közzé rajta!
• Ismerősei körét idegenek ne láthassák!
• Egyéb oldalra vagy alkalmazásba közösségi profiljával történő bejelentkezés során ellenőrizze, hogy az 

oldal vagy alkalmazás milyen személyes adatához fér hozzá (születésnap, e-mail cím, ismerőseinek köre 
stb.)! Szükség esetén módosíthatja az elérhető információk körét. A hozzáférést az adatvédelmi 
beállításokban ellenőrizheti, visszavonhatja vagy módosíthatja!

AMIT KÉT EMBER TUD, AZ MÁR NEM TITOK!

A MEGOSZTOTT INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSÁT NEM LEHET KONTROLLÁLNI.

AZ INTERNET NEM FELEJT. AMI EGYSZER FELKERÜL, AZ OTT IS MARAD.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag
https://www.facebook.com/internettudatosan
https://www.facebook.com/internettudatosan
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/internet-biztonsag

