
Adatforrás: a felhasználó
A digitális világ valójában nem más, 
mint egy hatalmas adatfolyam. Azonban 
ez az adatmennyiség nem magától 
és véletlenszerűen képződik. Online 
kereskedők, bankok, biztosítótársaságok, 
továbbá állami intézmények gyűjtik rólunk 
az információkat, kiemelt figyelemmel 
kezelik és elemzik őket. 

Internet-használati szokások
A felhasználók online tevékenysége nyomot hagy maga után. Minden 
egyes kattintás, szövegbevitel és feltöltés rögzítésre és tárolásra kerül.

Mobiltelefonok és alkalmazások

A telefonokra telepített appok jelentős adatforgalmat generálnak. 
A mobiltelefonunkra valójában nyitott könyvként lehet tekinteni. 

Közösségi hálózatok
Nem csak a profil adataink, de online tevékenységünk és kapcsolataink 
is információkat szolgáltatnak rólunk.

Online vásárlás 
Az online vásárlás nagyon kényelmes - azonban 
nem csak nekünk, vásárlóknak, de az üzleteknek is, 
akik ilyen módon betekintést nyernek a vásárlási 
szokásainkba.

     
  

Egészség
A fitness nyomkövetők és sport appok lépésről-lépésre adatokat 
gyűjtenek a szervezetünkről, és ez gyakran több információval szolgál 
rólunk, mintha elmennénk orvoshoz!

www.teachtoday.de

Személyes adatok - rövid áttekintés

1. Egy szolgáltató sem adja ingyen a termékét.
2. Mindenki felelősséggel tartozik a saját személyes adataiért.
3. Fényképek, fájlok, szövegek küldésekor jusson eszünkbe, hogy az 

internet soha sem felejt!
4. Az adatok védelme érdekében használjunk különböző és erős 

jelszavakat. 
5. Legyünk körültekintőek az érzékeny az adatok, pl. cím, telefonszám 

kiadását illetően.
6. A személyes adatok védelme fontos kérdés az egész család számára.
7. Mindig ellenőrizzük, hogy mihez kér hozzáférést az adott applikáció, 

és milyen adatokat vagyunk hajlandók megosztani. 
8. Tartsuk tiszteletben mások adatait éppúgy, mint a sajátunkat.
9. A folyamatosan frissített vírusvédő program elengedhetetlen a kellő 

védelemhez.
10. A közösségi oldalakon védjük magánszféránkat a megfelelő beállítások 

alkalmazásával.
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