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Rejtőzködés az interneten
Más szóval névtelenség. Az ismeretlenség vagy az
azonosítatlanság állapota. 22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimitás

Derítsd ki, milyen szerzőt ábrázol ez szobor,
amely a budapesti Városligetben, a Vajdahunyad
vára előtt áll. Járj utána a szerző történetének.
Hogyan kapcsolódik ez a szobor az anonimitáshoz?

Szerinted a mai világban egyáltalán
lehetséges még anonimnak maradni?

A neved valahol biztosan fent
van az interneten, például az
iskolád honlapján. Emellett
a barátaid is feltölthetnek
valahová egy képet rólad, amin
a tudtod nélkül bejelölik a
nevedet.
Tereza

Digitális lábnyomod feltérképezése
Még ha te nem is töltöd fel az internetre a bizalmas adataidat, akkor is előfordulhat, hogy mások
megismerhetik bizonyos személyes adataidat és preferenciáidat. Nézd meg az alábbi példát! Tudsz
még 4 példát írni arra, hogy mások hogyan deríthetnek ki veled kapcsolatos személyes információkat?

1

A kereső oldalakra beírt keresőszavaimat elemzik, és ez alapján kiderítik, mik az érdeklődési köreim.
Ezt pedig reklám célokra használják fel.
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The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity, megtekintés dátuma 07/12/2012.
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Magánélethez
való jog

Az egyének azon joga, hogy személyes ügyeiket
és kapcsolataikat titokban tartsák. 23

Engem aggaszt, hogy a kormányzati
hivatalok mi mindent tudhatnak
arról, hogy merre járok, és mit
csinálok. Sehol nem vettem fel őket
ismerősnek, mégsem tudhatom, hogy
mi mindent láthatnak. A legtöbb
adatomat nem teszem nyilvánossá,
de nem vagyok benne biztos, hogy ez
számukra akadályt jelent.

Yorick

„Ha nem szeretnéd, hogy a személyes adataid elérhetők
legyenek az interneten, akkor ne publikáld őket!”
Igaz, de még ha sem én, sem
a barátaim nem publikálnánk
semmilyen információt a
neten, akkor is gyűjtik és
felhasználják bizonyos
személyes adataimat.

Igaz, de mi a helyzet az olyan
információkkal, amiket a barátaim
publikálnak rólam? Milyen
információk vannak, amiket nem
szeretnéd, ha mások publikálnának
rólad?

Rejtőzködni az interneten?
Minek? Ha valaki ilyen vagy
olyan formában nincs fenn
az interneten, az már eleve
gyanús!

Egyetértesz a fenti véleményekkel? Miért? Ha nem, miért nem?

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, megtekintés
dátuma19/12/2012.
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Építsd fel a személyazonosságodat!

5.2.
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Mi lenne, ha lehetőséged lenne meghatározni az általad feltöltött
digitális tartalmak lejárati idejét, és így azok automatikusan törlődnének
abban az időpontban, amit évekkel azelőtt beállítottál?

sság
Szavato

Milyen típusú tartalmakat tartanál meg örökre?

Milyen típusú információkat lenne érdemes törölnöd, mielőtt elkezdenél állást keresni?

Sorolj fel olyan veled kapcsolatos információkat, amikről tudod, hogy fent vannak az interneten, és
határozz meg mindegyiknek egy lejárati időt.

Szavatosság

Szavatosság

Szavatosság

Szavatosság

Szavatosság

Szavatosság

Megosztani vagy nem megosztani – az itt a kérdés!
Sokan jobban szeretik, ha profiljuk bizalmas marad, mások életük legapróbb részleteit is szívesen
megosztják a világgal. Egyesek szeretnek mindenfélét olvasni a mások életéről, másokat viszont
kicsit bosszantja, hogy haszontalan információkkal árasztják el őket…
Szerinted milyen információkat kellene az embereknek megosztania, és milyeneket nem?
Megosztani:

Nem megosztani:

Legértékesebb kincsünk: a magánélet
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Olvasd el az alábbi történeteket, és írd le az azokkal
kapcsolatos véleményedet, gondolataidat.
Számítástechnikát tanítok egy középiskolában, és néhány diákom bejelölt a Facebookon. Tegnap
észrevettem, hogy az egyik diákom csatlakozott egy „Legalizálják a marihuánát!” elnevezésű csoporthoz.
Noha nincs rá bizonyítékom, óhatatlanul is elgondolkodtam azon, hogy vajon ő is használ-e marihuánát.
Beszéljek a szüleivel, vagy lehet, hogy az egész dolog semmiség, és jobb, ha senkinek nem szólok róla?

Az iskola befejezése után újságíró szeretnék lenni, és ehhez manapság már elengedhetetlen, hogy az
ember jól láthatóan jelen legyen az interneten. Ennek ellenére vigyázok, hogy csak olyan információkat
osszak meg magamról a neten, amiket szeretném, ha tudnának rólam az emberek, és amelyek bemutatják
a munkám pozitív aspektusait. Minél többen iratkoznak fel a tartalmaim követésére, annál jobb lesz a
hírnevem, és az emberek elkezdenek odafigyelni rám. Ez az internet egyik szépsége – ha valamit felkapnak
az emberek, akkor nincs, aki megállítsa a terjedését.

Persze, vannak kockázatok, hiszen mindenkinek van valamilyen hírneve az interneten, de szerintem az
emberek nem értik a lényeget – azt, hogy mindenki a kezébe veheti az irányítást. Én döntöm el, hogy kik
az online „barátaim” – igaz, hogy nagyjából 460 online „barátom” van, de nem mindenki fér hozzá minden
információmhoz. A legtöbb közösségi oldalon meg lehet ezt oldani, csak az emberek nem végzik el ezeket
a beállításokat a profiljukon. A személyes adataink és a magánéletünk védelme így végső soron tőlünk függ.

Munkaerő-toborzóként dolgozom a cégemnél, így szinte minden nap olyan embereket keresek, akiknek
szívesen ajánlanánk állásokat. A választásunkat természetesen főként a jelöltek motivációs levelére,
önéletrajzára, munkatapasztalatára, iskolai végzettségére és az egyéb készségeire alapozzuk. Mielőtt
azonban behívnánk valakit állásinterjúra, rákeresünk a nevére a Google-lal, és megkeressük őket a közösségi
oldalakon is. Az adott személyről az interneten elérhető képei, online tevékenységei, továbbá az általa
publikált tartalmak és a róla írt egyéb információk alapján kialakuló benyomás is jelentős szerepet játszik
a végső döntésünkben.
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A leveleimet olvasgattam, és egyszer csak felfedeztem egy e-mailt az adóhivataltól, ami arról tájékoztatott,
hogy a visszatérítésnek csak egy részét kaptam meg. A levélben megkértek, hogy erősítsem meg a banki
adataimat. Ez természetesen egy átverés volt, és rá kellett volna jönnöm, hogy egy hivatalos intézmény
soha nem kérné tőlem, hogy ilyen bizalmas adatokat e-mailben küldjek el. A csalók egy jelentős összeget
emeltek le a bankszámlámról.

Életem során elkövettem pár helytelen dolgot, amikért el is ítéltek és letöltöttem a börtönbüntetésemet.
Ennek ellenére számos weboldalon továbbra is bűnözőként vagyok nyilvántartva. Minden ilyen weboldal
üzemeltetőjétől követeltem, hogy távolítsák el ezt az információt. Jogom van egy második esélyhez, és
senkinek nem kell tudnia a múltamról.

Tudod, mennyi ideig tárolja az iskolád az adataidat?
Szerinted ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz? Mi történik
az adataiddal, amikor elmész az iskolából?

Joanna

A Facebookon csak olyanok láthatják
a képeimet és a bejegyzéseimet,
akiknek én engedélyezem. Szándékosan
korlátozom azoknak a körét, akik
láthatják a személyes vagy bizalmas
adataimat.

Te hová helyeznéd el magad ezen a skálán, ami az internetes megosztásra
vonatkozó viselkedési típusokat osztályozza?

Anonim
Nem igazán szeretek
másokkal információkat
megosztani magamról. Csak
akkor használom a közösségi
médiát, ha muszáj.

Óvatos
Nem osztom meg az életem
minden egyes részletét
az interneten, szerintem
jobb, ha óvatos az ember. A
barátaimmal viszont szeretem
megosztani a gondolataimat és
az élményeimet.
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Hadd lássa a világ!
Nem tettem semmi
rosszat, úgyhogy miért ne
mutassak meg mindent az
egész világnak?
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5.3.

d túlzásba!

vid
Mutasd meg magad – de ne

Szextelés

A szextelés kifejezés az angol „sexting” szóból származik, ami
a „sex” és a „texting” (azaz sms-ezés) szavak kombinációja.
A szextelés nyíltan szexuális tartalmú szöveges vagy
multimédiás üzenetek küldése mobiltelefon útján. 24

Az internet remek eszköz a flörtöléshez és a kísérletezéshez, különösen akkor, ha a való életben
elég félénk vagy. Itt kevesebb akadályt kell leküzdened, ha szeretnél valakit megközelíteni, és ennek
köszönhetően idővel ahhoz is elég önbizalmat gyűjthetsz, hogy a való életben is könnyebben teremts
kapcsolatot másokkal. De milyen messzire érdemes elmenned?

Fedezd fel a határaidat!
Te hol húznád meg a határt az internetes ismerkedésben? Olvasd el az alábbi állításokat, és
jelöld be, mennyire (vagy mennyire nem) lenne kényelmetlen számodra az adott helyzet. Válaszaidat
beszéld meg valakivel az osztályban.
1. Egy online ismerősöm, akivel már sokszor cseteltem, megkért, hogy küldjek magamról egy szexi képet.

2. Az interneten rákerestem néhány olyan információra, amiről a szüleimmel nem merek beszélni.

3. Egy barátom körbeküldött egy képet egy lányról, aki az iskolánkba jár, amin a lány zuhanyzik. Ez
tök poén, muszáj továbbküldenem a többi barátomnak!

Askyourquestions.com

Névtelen, 15 éves
„Én nagyon félénk vagyok a való életben, félek új
emberekkel találkozni, a flörtölésről nem is beszélve. Az
interneten valamivel nagyobb biztonságban érzem magam,
mivel nem kell személyesen találkoznom senkivel. Tudnátok
nekem néhány tippet adni arról, hogy hogyan tudnék
hozzám hasonló korú emberekkel biztonságosan csetelni?”

Tedd							
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Ne tedd
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Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, megtekintés dátuma 20/10/2012.
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Lehet, hogy egy adott helyzetben vagy időpontban izgalmas
és vicces ötletnek tűnhet egy magadról vagy másokról
készített meztelen képet megosztani valakivel, de az igazság
az, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy ezek a képek
nem kerülnek rossz kezekbe. Ezt csak úgy kerülheted el,
ha eleve nem küldesz másoknak ilyen képeket. Ráadásul,
még ha a címzett nem is adja tovább másnak a képedet,
akkor is elképzelhető, hogy a kép megosztása kapcsán jogi
kérdések merülnek fel.

Derítsd ki, hogy az alábbi tevékenységek törvénybe ütköznek-e. Ha igen, meg tudod
magyarázni, miért?

Ben (14 éves) készített
magáról egy meztelen képet,
és elküldte a barátnőjének
(szintén 14 éves).

A barátnőm (15 éves) küldött
nekem egy képet, amin nem
visel felsőt. Senkinek nem
mutattam meg, soha nem
tennék ilyet vele. A képet azért
megtartom, biztonságos helyen,
a számítógépemen elmentve.

Küldtem a barátomnak egy
e-mailt, amiben volt némi szexi
szöveg. Kicsit rosszkedvű volt,
és azt gondoltam, talán ezzel
felvidíthatom.

Az egyik barátom feltöltött
a netre egy videót az egyik
osztálytársáról (18 éves), amint
épp zuhanyozik. A közösségi oldal
rendszergazdái azonnal törölték,
de a baj már megtörtént, mert
addigra már mindenki látta.

Legértékesebb kincsünk: a magánélet
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5.4.

Én a szolgáltatók által biztosított
beállítási lehetőségek használatával
igyekszem megvédeni magam, hogy
a jövőbeli szakmai életemet ne
befolyásolja a jelenlegi magánéletem,
vagy az, ha valaki rossz szándékkal
feltöri a felhasználói fiókomat.

Első ránézésre úgy tűnik, hogy
mindenki maga felelős a saját
magánéletének a védelméért.
Clément

A magánéleted védelme azonban sajnos nemcsak tőled, hanem másoktól is függ. A magánélethez jogod van, ez azonban
felelősséggel is jár. Fontos észben tartanod, hogy minden internetes tevékenységed mások számára is következményekkel
járhat. Még ha meg is próbálod biztonságban tartani a profilodat, a címkézés rendszere miatt így is előfordulhat, hogy
elterjednek az interneten a személyes adataid.
Emellett érdemes odafigyelned a hozzászólásokra, a lájkolásra, a képekre, vagy a közösségi oldalakon létrehozott
profilodon publikált minden egyéb típusú tartalomra is.

Az alábbiak közül mely információkat nem szeretnéd, hogy összekapcsolják a neveddel?
Tagság egy sportklubban 			
Képek arról a buliról, ahol a múlt héten voltál
A barátoddal/barátnőddel közös legutóbbi utazásotokon készült fényképek
Egy, az országod foglalkoztatottsági adatairól szóló újságcikkhez írt hozzászólásod
Az online játékok, amikkel a közelmúltban játszottál
Az általad megtekintett weboldalak
TAD
TUD ?

Egyes közösségi oldalak ma már a hozzájárulásodat kérik a neved megjelenítéséhez,
ha valaki bizonyos típusú információkhoz címkeként hozzáadja a nevedet. Ha nem
szeretnéd, hogy megjelenjen ez a veled kapcsolatos információ, egyszerűen válaszolj
nemmel, amikor a jóváhagyásodat kérik a címkézéshez.

Megkérdezted már valaha bárkitől (vagy meg kellett volna kérdezned valakitől), hogy publikálhatod-e az ő
személyes adatait, vagy hogy összekapcsolhatod-e a nevét egy bizonyos tartalommal? Írj le egy ilyen esetet!

Net riszpekt! Mi történik, ha valaki megsérti a magánélethez való jogodat? Milyen lépéseket tehetsz
ilyen esetekben? Saját tapasztalataidból kiindulva ismertess néhány olyan esetet, amikor valakinek
megsértették a magánélethez való jogát, és írd le, mit tehetett volna ez a személy abban a helyzetben!
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Szituáció						

Megoldás

Valaki bejelölt egy képen, és szeretném, ha törölnék
róla a nevemet. A kép tulajdonosa azonban nem hajlandó erre.

Jelentem az esetet a közösségi oldal rendszergazdáinak, és megkérem, hogy töröljék a kérdéses címkét.
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