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INTERNET TUDATOSAN
Online is BiztOnságBan

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.

#közösségiOldalak #személyesadatOk #Bejegyzések #kOmmentek #megOsztás #zaklatás

A SZEMÉLYES ADATOK 
ÉS A MAGÁNSZFÉRA VÉDELME

Az internet használata során számos személyes adatot és egyéb információt osztunk meg magunkról, 
sokszor nem is tudva róla. Az online jelenlét ún. digitális lábnyomot hoz létre, amely tartalmazhat a sze-
mélyre vonatkozó adatok (pl. személyes adatok, képmás), internet használati szokásokra (pl. érdeklődési 
körre) vonatkozó adatokat, egyéb, személyhez kötődő (pl. pénzügyi) adatokat. A személyes adatokhoz 
vagy egyéb információkhoz történő hozzáférés komoly veszélyeket rejt magában.

FÉNYKÉPEK A NETEN

Egy fénykép online megosztása témája (jellemzően 
személy vagy tárgy) miatt, már önmagában is kérdé-
ses lehet. A témán kívül azonban a kép tartalmazhat 
olyan információkat, amiket már nem biztos, hogy sze-
retnénk megosztani. A képen a téma mellett a háttér 
vagy a környezet is 
árulkodó lehet a 
s z e m é l y ü n k ke l 
kapcsolatban és 
hasznos informá-
ciókat szolgátat-
hat rosszszándékú 
emberek számára.

A digitális fény-
képezők (és így a 
mobi l te lefonok 
is) számos infor-
mációt tárolnak el 
az általuk készí-
tett 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 helye (a GPS-szel fel-

szerelt készülékeken)

Ezek szintén olyan információk, amelyek megosztása 
súlyos kockázatot jelent.

KOCKÁZATOK

Az egy személyre összegyűjtött adatok alapján vizsgál-
ható a személy viselkedése, meghatározhatóak a szoká-

sai, kellő mennyi-
ségű adat esetében 
viszonylag ponto-
san megalkotha-
tó akár a személy 
p s z i c h O l ó g i a i 
prOfilja is.

Hosszabb időn 
keresztül történő 
adatgyűjtést kö-
vetően az érintett 
személy élettör-
ténete is megraj-
zolható.

A megosztott sze-
mélyes adatok és információk birtokában (születési 
hely, idő, családi kapcsolatok, lakcím, képmás) bűnözők 
magukat a sértettnek adhatják ki (személyiséglOpás:), 
és ezzel erkölcs illetve anyagi kárt okozhatnak.

A megosztott képek zaklatás, gúnyoldás célpontjává te-
hetik a felhasználót.

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 terveit,
• olyan információkat, amiket nem osztana meg családjával, munka-

társaival vagy a szomszédjaival.
• munkájával kapcsolatos aktualitásokat


