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SZEMÉLYES ADATVÉDELEM
Szerzői jogok és adatvédelmi kérdések
Az Interneten hatalmas mennyiségű információ található,
de néha olyan mintha tűt keresnénk a szénakazalban, és ami
ehhez hozzásegíthet bennünket az a Google. Keveset tudunk
arról, hogy mitől kerül egy weboldal az internetes találatok
élére ebben a vezető böngészőkben, és a találatok nagyban
függhetnek a attól, hogy milyen szavakra keresünk rá. Sok
intézmény és cég remek forrásokat ajánl, de ezeket nem
könnyű megtalálni, hacsak a meta tag-ek, amiket használnak,
nem egyeznek azzal, amit mi használunk a kereséskor.
Röviden, segítenünk kell az oktatókat a forrás-keresésben.
A szó eredetileg csak organizmusok osztályozására
vonatkozott a természettudományok területén, de később
általánosabban kezdték használni arra, hogy különböző
elméleteket vagy dolgokat, vagy bizonyos rendszerezések
szempontjait osztályozzák.
Minden olyan numerikus, alfabetikus, graﬁkus, fotós,
akusztikus vagy bármilyen más típusú információk személyes
adat, amellyel természetes személyek azonosíthatók.
Mi is az az adatvédelmi törvény? Ezek a törvények védik
adatainkat attól, hogy mások saját céljukra használják fel őket.

A 95/46 / EK európai parlamenti rendelet alapján a személyes
adatokat hűségesen és törvényesen kell kezelni , legális célból lehet
csak összegyűjteni, egyértelmű és törvényes célból történhet, és nem
lehet inkompatibilis módon kezelni.
Az EU államainak, mint például Spanyolország, Egyesült Királyság
és Magyarország, saját hivatalos szerveik vannak az adatvdelemre.
Törökországban nem létezk ilyen szervezet, az állampolgárok jogait a
bíróságok védik. Adatokat összegyűjteni és felhasználni csak
engedélyezés után legális.
A projektben résztvevő országok adatvédelmi útmutatóinak linkjei:
Spanyolország:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/
publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO_OK.pdf
Egyesült Királyság:
http://ico.org.uk/for_the_public

Források
Spanyol Adatvédelmi Ügynökség (AEPD) http://www.agpd.es/
Egyesült Királyság: Hivatali Biztos (ICO)

http://ico.org.uk/

Nemzeti Hatóság adatvédelmi és információszabadság (NAIH)
http://www.naih.hu

JAVASLATOK
Rövid útmutató a személyes adatok felhasználásáról
Ez az útmutató a személyes
adatok összegyűjtésének lépéseit

Biztosítani kell az adatok
titkosságát.

mutatja be.

Harmadik országnak tilos
az adatok átadása, az érintett

Mindig ﬁgyelembe kell venni az

országok beleegyezése nélkül.

egyes országok adatvédelmére
vonatkozó szabályokat.

A menedzsmentre és az
adatkezelésre a vállalaton belül
kell személyt kijelölni, mint például

Regisztrálni kell a fájlokat az
egyes országok hivatalos szerveinél.
Az állampolgárokat tájékoztatni

adatvédelmi biztos, aki
hivatalosan is aláírja a titoktartási
szerződést.

kell jogaikról,
Tilos felhasználni az adatokat

Törökország esetében nincs

más célból, mint aminek céljából

hivatalos szerv, ezért a török

összegyűjtötték őket.

törvények és hatóságok a

Harmadik személynek tilos az

kompetensek.

adatok átadása, az érintett felek
beleegyezése nélkül.
Mindannyian kötelesek vagyunk

Az adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályok nagyon széles körűek és

az adatokat jogilag és szakmailag is

összetettek, ezért a szabályok változásának

bizalmasan kezelni, személyes

folyamatos nyomonkövetése javallott.

adatokat nem nyilvánosságra hozni az
érintett felek hozzájárulása nélkül.

SZERZŐI JOGOK
A következő 4. hírlevél tartalma
A következő hírlevelünkben az euro-zónán belül teszünk rövid túrát a szerzői jogokkal kapcsolatban, pontosabban a
REVETAX projektben dolgozó országokat vizsgáljuk majd meg.
Készítünk egy “kereső útmutatót” is arról, hogy hogyan használhatjuk fel az interneten fellelhető forrásokat.
Vajon minden internetes adatot fel lehet használni a szerző beleegyezése nélkül?
Vajon minden európai országban ugyanazok a szabályok az adatvédelemre?
Mik is azok a “Creative Common” licencek és hogyan használhatjuk őket?
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