
A felhom, az adataim és én

www.saferinternet.hu

Az internet nem felejt: ha valamit 

Csak olyan dolgokat 
tölts fel, amelyeket tényleg 
nyilvánossá akarsz tenni.

Azok az applikációk, amelyek 
használják a 

helymeghatározót, a GPS 
kikapcsolása után is tökéle-
tesen működnek. Ez más 

funkciókra is igaz. Fontos, hogy 
te irányítsd az okostelefono-

dat, és ne fordítva!

Egy fogalom, ami mára 
Hogy elkerüljük a hasonló kellemetlenségeket, 
a következőket kell tennünk:

•  
 
a felhő-hozzáférésünket védjük 
erős jelszóval,

•  
 
ha lehetséges, használjunk kétkomponensű 
azonosítást, gondoskodjunk az összes 
eszközünk védelméről, melyekkel felhőhöz 
csatlakozunk,

•  

 

csak megbízható online kapcsolatokat 

•  

 

ha nincs rá éppen szükségünk, kapcsoljuk 
ki a helymeghatározás funkciót.

 

Alkalmazásaim
A mindennapokban egyre több alkalmazást használunk, amelyek 
adatokat gyűjtenek a szokásainkról és az aktuális tartózkodási 

•   
megbízhatóságáról (ki a forgalmazója, 

•  ne osszuk meg a személyes adatain-
kat, privát fényképeinket,

•  
szereplők beleegyezését. 

Felhő – mi ez egyáltalán?

eszközökről (okostelefon, PC, laptop, tablet, konzol stb.) – mindig 
és mindenhol hozzáférhessünk online szolgáltatásokhoz, 
alkalmazásokhoz és tartalmakhoz. 

A felhőknek különböző, általában sokoldalú szolgáltatásokat 
kínáló fajtái vannak. A lehetőségek az egyszerű  tárhelyektől – 
ahová az adatainkat feltölthetjük és ahonnan megoszthatjuk 
azokat – az online szolgáltatásokig – mint például az e-mailezés,  a 
Facebook, a WhatsApp vagy a YouTube - terjednek. Ezeket a 
programokat nem kell a saját gépünkre telepíteni, mivel a felhőn 
keresztül is elérhetőek.

A felhő alapú szolgáltatásokat használva elsősorban dokumentumokat 
és adatokat küldünk olyan szerverekre, amelyeket hatalmas, általában 
külföldi székhelyű nemzetközi vállalatok működtetnek. Ezáltal  

Képeim, videóim 
(és egyéb dokumentumok)

 

-

megoldás, ha például a barátainkkal 
szeretnénk megosztani a nyaraláson készült 
képeket. Kellemetlenné válhat azonban, ha 
a „privát jellegű“ képek a nyilvánosság elé 
kerülnek, ahogy ez az utóbbi időben több 
celebbel meg is történt.

FELHO
A közösségi oldalaim
A közösségi oldalak is egyfajta felhőként működnek, még ha ez első 
pillantásra nem is olyan nyilvánvaló. Ha szeretnénk életünk kellemes  
vagy kevésbé kellemes eseményeit – akár kép, akár szöveg formájában – 
a barátainkkal megosztani, akkor tartsuk be az alábbi aranyszabályokat:

•   rendszeresen ellenőrizzük az 
adatvédelmi beállításainkat (nem kell 
mindenkinek mindent tudni rólunk),

•   ne osszuk meg a személyes adatainkat, 
privát fényképeinket,

•   
szereplők beleegyezését. 

Segítségre van szükséged? 
Ingyenesen hívható segélyvonal:

Az Európai Unió
támogatásával

Titkosítsd az érzékeny 
dokumentumaidat és 

adataidat, melyeket feltöltesz 
a felhőbe. Így biztos lehetsz 

benne, hogy engedély nélkül 
senki sem férhet hozzájuk.
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A biztonságos internethasználat oktatása: www.saferinternet.hu
Ingyenesen hívható segélyvonal: www.kek-vonal.hu
Káros és illegális tartalmak bejelentése: www.biztonsagosinternet.hu
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Káros és illegális tartalmak 
bejelentése: 

Az Európai Unió
támogatásával

Védd az adataidat 

az interneten!

www.saferinternet.hu
Herausgeber: BEE SECURE
138, boulevard de la Pétrusse · L-2330 Luxembourg
B.P. 707 · L-2017 Luxembourg
Tel .: (+352) 247-86400 · Fax.: (+ 352) 46 41 86
info@bee-secure.lu · www.bee-secure.lu

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatásával. • A kiadvány tartalmáért kizárólag a szerző felelős.
Az Európai Unió nem vállal felelősséget a kiadványban szereplő információk semminemű felhasználásáért.
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