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Bizonyos vállalkozások üzleti modelljének jelentős részét alkotja a személyes adatok gyűjtése és külső felekkel történő megosztása. Ezek többnyire közösségi médiás platformok, e-mail-szolgáltatók, keresőmotorok
és szoftverszolgáltatók. Megtörténhet, hogy az általuk gyűjtött adatok részletesebbek annál, amit Ön aktívan
megoszt a nyilvános profilján. E vállalkozások nyomon követhetik a felhasználók e-mailjeit, naptárát, kereséseit,
tartózkodási helyét, üzeneteit, a felhasználók által meglátogatott oldalakat, valamint a csoporttagságaikat is.
Ezen adatok segítségével feltérképezik a felhasználók virtuális személyazonosságát azok érdeklődési köre és
beállításai alapján. Ezt a virtuális személyazonosságot ezután célzott hirdetések céljából pénzzé teszik.
A 2018. májusa óta érvényben lévő új adatvédelmi szabályoknak (általános adatvédelmi rendelet) megfelelően amikor a személyes adatok feldolgozása a felhasználó hozzájárulása alapján történik, a hozzájárulásnak
tájékozott döntésen kell alapulnia, és azt pozitív cselekvés révén kell kifejezni. 2018 májusában valószínűleg
már megtapasztalta, hogy számos vállalkozás közvetlenül kereste meg annak érdekében, hogy elfogadja az
új felhasználási feltételeiket, és áttekintse az adatvédelmi beállításait. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa
el a felhasználási feltételeket, valamint optimalizálja az adatvédelmi beállításait, hogy ezek a platformok ne
dolgozzanak fel és ne osszanak meg külső felekkel olyan adatokat, amelyeket nem szeretne megosztani velük.
Megtörténhet, hogy ezek a platformok olyan kiegészítő személyes adatok feldolgozásához kérték a hozzájárulását, amelyek nem szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. A hozzájárulásnak önkéntesnek kell lennie, azaz
nem tehető függővé a szolgáltatás nyújtásától. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogérvényesülés
és fogyasztói
politika

AZ EURÓPAIAK TÖBBSÉGE HASZNÁLJA AZ ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JOGÁT
Próbálta-e már módosítani személyes profilja
adatvédelmi beállításait egy online közösségi
hálózat alapértelmezett beállításaiban?
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27 000 európai polgárt kérdeztünk meg a
közösségi médiához fűződő szokásaikról.
Bár a többség próbálta már módosítani az
adatvédelmi beállításait, még mindig sokan vannak azonban olyanok, akik ezt nem
tették meg. Ennek egyik fő oka az, hogy
az emberek vagy megbíznak a közösségi
médiás platformban, hogy az megfelelő
adatvédelmi beállításokat biztosít nekik,
vagy nem tudják, hogyan kell elvégezni a
szükséges módosításokat.
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Forrás: Speciális Eurobarométer-felmérés 487b QB11, 2019.

Miért nem próbálta meg módosítani személyes
profilja(i) adatvédelmi beállításait?

MEGBÍZIK AZ OLDAL ÜZEMELTETŐJÉBEN, HOGY AZ MEGFELELŐ ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOKAT BIZTOSÍT
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Forrás: Speciális Eurobarométer-felmérés 487b QB12b, 2019.
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JOGAI AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI
RENDELET KERETÉBEN

Mit jelent mindez
a gyakorlatban?

Alapértelmezett adatvédelem

Alapértelmezett módon csak azokat az adatokat lehet
feldolgozni és tárolni korlátozott ideig, amelyek a platform
használatához szükségesek. Az adatokhoz csak korlátozott
számú, jogosultsággal rendelkező személy férhet hozzá. A
felhasználó joga eldönteni, hogy nyilvánosan is elérhetővé
teszi-e az adatait. A vállalatok kötelessége felhasználóik
személyes adataiszámára a magas fokú biztonság biztosítása, emellett figyelembe kell venniük az általuk tárolt
adatokhoz kapcsolódó kockázatokat is.

Adatai kezelésével kapcsolatos
tudnivalók
Joga van egyértelmű tájékoztatáshoz a személyes adatai
kezelésével kapcsolatban. A vállalkozások kötelesek Önt
tájékoztatni a feldolgozásra kerülő adatokról és az adatkezelés céljáról.

A tiltakozás joga
Élhet a tiltakozáshoz való jogával, ha valamely szervezet
a személyes adatait kezeli annak érdekében, hogy testre
szabott hirdetéseket küldjön Önnek.

Hozzáférés az Önről tárolt összes
adathoz
Joga van ingyenes hozzáférést kérni egy szervezetnél
tárolt, önre vonatkozó személyes adatokhoz, valamint hozzáférhető elektronikus formában ezekről másolatot kapni.

Hozzájárulás kérése esetén a részvételi és a kívülmaradási opciónak azonos fontosságot kell adni,
és a részvételi opciót nem szabad alapértelmezett
módon bejelölni.

A vállalat adatvédelmi szabályait egyértelmű és
közérthető nyelven kell megfogalmazni. Könnyen
érthető nyelven kell megfogalmazni, hogy milyen
adatokat dolgoznak fel, milyen célból, és kivel
osztják meg az adatokat.

Bámikor élhet kifogásolási jogával az adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésével
szemben. Ez nem jelentheti azt, hogy ezentúl nem
férhet hozzá az online platform szolgáltatásaihoz.
Ha nincs választási lehetősége, a vállalat nagy
valószínűséggel megsértette az adatvédelmi szabályokat.
Kérheti a vállalattól, hogy elküldje az Önről gyűjtött
összes adat másolatát. A dokumentum áttekintésével eldöntheti, hogy elfogadhatónak találja-e,
hogy a vállalat ezeket az adatokat gyűjti Önről.

A kiszivárgott adatokról való
tájékoztatás joga
Amennyiben adatvédelmi incidens történik, az adatait tároló vállalatnak tájékoztatnia kell a nemzeti adatvédelmi
hatóságot. Ha az adatszivárgás magas kockázattal jár
(például olyan hitelkártyaadatokat érint, amelyeket nem
titkosítottak), Önt is tájékoztatniuk kell.

Ha az adatvédelmi incidens magas kockázatú, a
vállalatnak indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket és a nemzeti adatvédelmi
hatóságot.

Az elfeledtetés joga
Az elfeledtetés joga lehetőséget biztosít arra, hogy személyes
adatainak törlését kérje egy vállalkozástól. Ez csak kivételes
körülmények esetén nem lehetséges, amikor a vállalat jogos
érdeke az adatok megőrzése, például ha közérdek fűződik egy
közéleti személyiség (például politikus vagy vezérigazgató)
tevékenységével kapcsolatos információk ismeretéhez.

Bizonyos esetekben kérheti a vállalkozást, hogy
törölje az Önről tárolt összes adatot, valamint hogy
véglegesen törölje a profilját.

Optimalizálja az adatvédelmi beállításait
Biztosítsa az online platformokon
megosztott adatai fölötti irányítását

A VALÓSÁG NEM FELEL MEG AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYOKNAK?
NYÚJTSON BE PANASZT!
Lehetősége van panaszt benyújtani nemzeti adatvédelmi hatóságánál. Az
adatvédelmi hatóság egy sor szankciót szabhat ki a vállalatokra, platformokra és
szervezetekre, ideértve az adatkezelés felfüggesztését vagy leállítását, valamint egy
legfeljebb 20 millió eurós, ill. a vállalkozás teljes éves világpiaci forgalmának 4%-át
kitevő bírság kiszabását.
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