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TeszTsor
1. Megismerkedsz egy sráccal/lánnyal az interneten, aki nagyon bejön. Már régóta chateltek, mikor 
megkér, hogy küldj magadról neki képet:

a) Na végre, annyira jól néz ki a profilképén, talán még össze is jöhetünk.
b) Végülis, max nem tetszem neki.
c) Dehogy küldök, elvégre látja a profil képemen hogy nézek ki. Minek neki még több kép?

2. Bejelöl a Facebook-on egy személy, akit még sosem láttál:

a) Visszajelölöm, hogy minél több ismerősöm legyen.
b) Még gondolkodom, hogy honnan ismerhetem.
c) Nem jelölöm vissza. Sose láttam, nem is értem minek jelölt be.

3. Egy újságban ezt a feliratot olvasod: legújabb internetes őrület, a mémelés:

a) Na az meg mi?
b) Valamit meséltek a suliban, valami ciki képekről van szó.
c) Mármint arra gondolsz, amikor digitális fájlt (többnyire képet) azért terjesztenek az inter-
neten, hogy egy kínos eseten vagy akár egy hamis híren/manipulált képen, videón stb. minél 
többen szórakozzanak?

4. 15 évesen szeretnél megtekinteni egy oldalt, ami belépés előtt a következő lehetőségeket ajánlja 
fel: „elmúltam 18, megtekintem az oldalt” vagy „még nem múltam el 18, elhagyom az oldalt”. 

a) Nem értem, minek a megkülönböztetés.
b) Bár 15 éves vagyok, attól még el tudom dönteni, mit nézhetek meg a neten és mit nem.
c) Lehet, hogy valami kellemetlen élménytől kímélem meg magam, ha hanyagolom az oldalt? 

5. Online játékon való regisztráláshoz bankszámlaszám megadása szükséges:

a) Felőlem, a lényeg, hogy végre játszhassak vele.
b) Nem is tudom, meg kéne kérdezni valakit, aki jobban ért ehhez.
c) Kizárt, még fizetős oldalakra irányítanak.

6. Meglátod egy közösségi oldalon, hogy a barátnőd bikinis képeket töltött fel magáról:

a) Na ezt nem hagyhatom, én is töltök fel néhány fürdőrucis képet.
b) Bikiniben azért nem, de felrakok néhány jobban sikerült fotót magamról.
c) Majd letöltik egy csomóan a saját gépükre, aztán rajtam szórakoznak. Én biztos nem akarom 
viszont látni magam más gépén.

7. Kapsz az e-mail címedre egy levelet, amelyben az áll, hogy te vagy egy egzotikus nyaralás szer-
encsés nyertese. Csak meg kell adnod a következő adatokat, és átveheted nyereményed: név, lakcím, 
telefonszám, bankszámlaszám, személyi igazolvány száma, adószám:

a) Ezt a mázlit, már küldöm is az adatokat, nemsokára nyaralás!
b) Mi alapján lettem én a nyertes? De végül is egy próbát megér.
c) Ja persze, biztos kisorsolnak hetente. Ezek csak átverések, nem küldök nekik semmilyen adatot.
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8. A barátod arról mesél, hogy valaki a nevében küldözget e-maileket az osztálytársaidnak:

a) Ja persze! Hogy tudna más belépni az ő e-mail fiókjába?
b) Szerintem megadhatta valakinek a jelszavát, aki most így megvicceli.
c) Sajnos nem nehéz manapság feltörni más oldalát.

9. Azt hallottad az iskolában, hogy a fénykép személyes adatnak minősül:

a) Nem. Személyes adat a név, cím, személyi igazolvány szám, stb. Ezt mindenki tudja.
b) Nem, csak akkor, ha rá van írva az is, hogy kiről készült.
c) Persze, hiszen egy kép alapján egyértelműen beazonosítható bárki.

10. Egy ismerősödnek visszaéltek a személyes adataival. Azt mesélte, hogy a NAIH-hoz fordult segítségért:

a) Már akkor sem értettem mire gondolt.
b) Ja, az biztos valami nemzetközi szerv, ami adatokkal foglalkozik.
c) Ha jól tudom, a magyar adatvédelmi hatóságról van szó.

11. Egy diszkóban elkérik a telefonszámod:

a) Megadom. Szeretek ismerkedni.
b) Legyen, max nem veszem fel, ha rosszkor hív.
c) Hallottam már különféle zaklatásos sztorikat. Inkább nem…

12. A 14 éves húgod csak a szüleid felügyelete mellett internetezhet:

a) Elég gáz, hogy nem csinálhat azt a neten, amit akar.
b) Minek ott ülni mellette, utólag is vissza lehet nézni a látogatott oldalakat.
c) Biztos nem kellemes helyzet, de legalább nem lát olyat, ami nagyon nem neki való.

13. Egy haver feltöltött rólad az internetre egy kínos képet:

a) Kicsit haragszom, de mindegy, megkérem, hogy törölje le és elfelejtve a dolog.
b) Feltöltök én is róla valami ciki képet.
c) Na szép… ezt már sosem szedem le a netről.

14. Azért regisztráltam a Faceobokra, hogy:

a) Hogy minél több emberrel megismerkedhessek, hogy feltehessek magamról képeket, mego-
szthassak én is videókat, posztolhassam, épp mit csinálok, merre járok.
b) Ne maradjak le a többiektől. Már szinte mindenkinek van Facebookja, ahol minél több 
ismerőst gyűjthet.
c) Megkeressem a barátaimat, és a rég nem látott ismerősöket.

15. Ha arról kérdeznek, hogy odafigyelek-e a személyes adataim védelmére, kijelenthetem, hogy 
igen, hiszen:

a) Csak a szimpatikus embereknek árulom el a személyes adatokat.
b) Csak akkor adok ki magamról adatot, ha valaki kéri, magamtól nem.
c) Nem szoktam csak úgy minden ok nélkül bárkinek is kiszolgáltatni a rám vonatkozó ada-
tokat.
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ÉrTÉkelÉs
1. legtöbb a) válasz estén:
A válaszaid alapján jobban oda kellene figyelned a személyes adataid védelmére. Nem ig-
azán tudod felmérni, hogy egyes esetekben milyen következményekkel járhat, ha meggon-
dolatlanul bárkivel megosztod a telefonszámod, vagy kiteszel magadról képeket a közösségi 
oldalakra. Jó tanácsként ajánljuk figyelmedbe a tanulságos eseteket és hasznos tippeket tar-
talmazó projektfüzet elolvasását! 

legtöbb b) válasz esetén:
A válaszaidból látszik, hogy hallottál már az adatvédelemről, vagy jó érzéked van hozzá, 
hogy egyes esetekben elkerüld a személyes adataid meggondolatlan közlését. Vannak olyan 
szituációk, amelyekben gyanakodsz, ha bizalmas adataidról kérdeznek - és ez így helyén-
való-, ám végül sok esetben mégis elárulod ezeket. Mivel tudásodon még lehet csiszolni, az 
ismereteid bővítésére jó szívvel ajánljuk a projektfüzet elolvasását!

legtöbb c) válasz esetén:
Gratulálunk! Sikeresen teljesítetted az adatvédelmi gyorstesztet! Válaszaid alapján látszik, 
hogy tisztában vagy az adataid védelmét érintő kérdésekkel. A való életben, a hétköznapi 
helyzetekben is helyesen tudsz mérlegelni, hogy mikor szükséges adatot kiadnod magadról 
és mikor kerülhetsz bajba, ha túl sok információt osztanál meg. Csak így tovább, tudásod 
elmélyítésére kiváló segítséget nyújthat a projektfüzet elolvasása!


