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Digitális világ 
„z” generáció – digitális bennszülöttek

o Paradigmaváltás, új típusú ember

o Megkettőzött világ, felpörgött életritmus, önmegvalósítás, globalizmus,
felszínes magabiztosság (információk gyors megértése, de torz
feldolgozása).

o Értelmileg felnőttek a digitális világhoz, de érzelmileg nem. „Mozaikszerű
érettség”. (Tari Annamária)

o Az internet és az okoseszközök a személyes adatok kezelésének rendkívüli
terepei

o Az információk, az adatkezelések és az érintettek hihetetlenül magas száma
és korlátlan nyilvánosság

o A gyermekek adatainak védelme kiemelt terület



Problématérkép – online devianciák

• Online megfélemlítés (cyberbullying)

• Erotikus képek küldözgetése (sexting)

• Internetes kibeszélés (mém)

• Internetes pedofília

• Közösségi terek



Internetes zaklatás 
személyes okból valaki hosszan, 
visszatérően kínozza áldozatát

Elkövető oldala:
Ugratás, „szórakozás”,
fenyegető e-mailek 
küldözgetése éjjel-nappal,
bántó kommentek,
közösségi oldalakon sértő 
üzenetek,
lejárató vélemények a 
blogokban.

Áldozatok oldala:
Elkeseredettség, 
önértékelési zavarok, 
depresszió, az egész 
családot érintő konfliktusok 
és sajnos sok tizenéves 
öngyilkossági esetről is 
tudunk.



Egyéb devianciák

• Sexting: Erotikus képek vagy videók infokummunikációs eszközökkel 
történő küldözgetése

• Adatvédelmi szempontból a problémát az képezi, hogy a felvételeket az 
érintettek önmagukról, vagy közös megegyezéssel másról készítik

• Internetes kibeszélés (mém): manapság gyakran hamis hírek, kínos
videók vagy képek terjesztéséből áll, ami sokszor kifejezetten durva
lejárató kampányba torkollik. A kárvallott alany általában idegen személy,
akit az internetes közösség „kipécéz” tulajdonsága vagy megnyilvánulása
alapján.



Internetes pedofília

• Az internet mint az ismerkedés, kapcsolatépítés, „becserkészés” eszköze
• Anonimitás
• Adatvédelmi szempontból problémát jelent: a személyes adatok (például

képfelvétel) önkéntes feltöltése a világhálóra
• Statisztikák szerint az érintett gyerekek 42%-a 7 év alatti
• Becslések szerint világszerte 42 ezer pedofil tartalmú internetes oldal

üzemel



Közösségi terek – ismeretlen ismerősök

• Internet alapú közösségi hálók (Classmates; SixDegrees; MySpace;

Facebook)

• Legfőbb jellemzőik:
1. személyes adatokat gyűjtenek➝ „profil” létrehozása érdekében
2. eszközök biztosítása a felhasználóknak➝ tartalom közzététele
3. kapcsolatépítés

• Sérülékeny magánszféra: például nem regisztrált személyek
adataival kapcsolatos problémák; 16 éven aluliak regisztrációja

• Fényképek → visszaélés személyes adattal

• Felhasználó oldala - beállítások (BuzzFeed)



ARCADES projekt



Projekt célok

1. Adatvédelmi szeminárium

2. Pályázati felhívás a legjobb 
adatvédelmi tanóra bemutatása



Pályázati felhívás

A Hatóság pályázatot hirdet, melynek témája a legjobb adatvédelmi 
modell tanóra elkészítése.

A pályázatra 1 pedagógus és legfeljebb 7 tanítvány pályázhat egy
adatvédelmi modell tanóra bemutatásával. A Hatóság első körben
egy szöveges 2-3 oldalas óravázlat bemutatását várja 2015.
november 20-ig a palyazat-arcades@naih.hu e-mail címre.
Amennyiben a Hatóság szakértői alkalmasnak találják az óravázlatot,
úgy a beérkezett művek közül a 10 legjobbat az adott helyszínen egy
45 perces tanóra keretében megtekintik.

A pályázat fődíja egy brüsszeli utazás, ahol a nyertes csapat az 
ARCADES projekt záró konferenciáján bemutatja a nyertes 
pályamunkát.



Köszönöm a figyelmet!

dr. Tordai Zsófia
adatvédelmi szakértő

tordai.zsofia@naih.hu 

A projekt az Európai Unió Alapvető Jogok és Uniós Polgárság programjának 
társfinanszírozásával valósul meg. 


