
 

Viszlát cookie-k? Az új online adatvédelmi
szabályokat vizsgálja a Parlament
 
Az online elérhető adatok kezeléséről szóló új jogszabály teljes körű védelmet
biztosítana a magánadatainknak - kezdve a böngészésről szóló  információt tároló
cookie-k reformjával.
 
Az új szabályozás, amelyet januárban ismertetett a Bizottság, nemcsak az általunk online
megosztott információkra terjed ki, hanem azokra a nyomokra is, amelyeket magunk után
hagyunk az internetes böngészés során.
 
 
 
Ezeket általában az internetes cookie-k (sütik) rögzítik, amelyeket az egyes honlapok
megnyitásakor el kell fogadnunk - naponta számos alkalommal. A Bizottság javaslata szerint a
jövőben nagyobb mozgásterünk lesz az internetes beállításaink kapcsán, és elég lesz csak
egyszer megadni, hogy elfogadjuk-e a nyomkövető cookie-k és más azonosítók használatát.
 
 
 
A Parlament állampolgári jogi szakbizottsága vizsgálja az új szabályokat, amelyekről várhatóan
októberben szavaz. Marju Lauristin (szocialista, észt) parlamenti jelentéstevőt kérdeztük a
részletekről.
 
 
 
Miért van szükség az online adatok védelmére vonatkozó szabályok frissítésére?
 
 
 
A jelenlegi irányelv 2002 óta hatályos: el tudjuk képzelni, hogy mennyi minden változott azóta.
Az online adatvédelem terén az egyik legfőbb változás az, hogy hogyan osztjuk meg a
magánadatainkat és a magánéletünket érintő információt: nem telefonon egyeztetünk, sőt, már
e-mailben is egyre ritkábban. A közösségi média oldalain cserélünk információt: a WhatsAppon,
Messengeren, stb. Ezekre az eszközökre és csatornákra nem terjed ki a jelenlegi irányelv.
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Az új szabályokat emellett az összes tagállamnak hasonlóképpen kell majd átültetniük a
nemzeti joganyagukba, így a védelem, amit nyújtanak, hasonló lesz mindenhol.
 
Hogyan érinti az új szabályozás a cookie-kat és ezek elfogadását?
 
 
 
Ezentúl a böngészőnk, okostelefonunk beállításainál tudunk dönteni róluk. Például
kiválaszthatom, hogy én szeretném, hogy a telefon rögzítse a földrajzi helyzetemre vonatkozó
adatokat, mert jól jöhet, ha például elveszítem, vagy éppen használnám az Uber szolgáltatását,
amihez ez feltétlenül szükséges.
 

A szabályok kötelezik a fejlesztőket és szolgáltatókat, hogy elégséges, de könnyen érthető
információt szolgáltassanak a fogyasztók számára, akikkel fokozatosan interaktív kapcsolatot
alakíthatnának ki.
 
 
 
Ezzel egyben élénkítjük a versenyt a szolgáltatók között. Személyesen is ismerek számos olyan
kis- és középvállalkozást, ahol a fiatalok már dolgoznak egy ilyen innovatív megoldáson, és
vizsgálják, hogy biztosíthatnak megfelelő védelmet a fogyasztók adataiknak.
 
Az európai honlapokon publikálók közül sokan aggodalmuknak adtak hangot amiatt,
hogy a cookie-kra vonatkozó új szabályoknak köszönhetően a böngészők felett
rendelkező internetes óriások kezébe kerül minden magánadat. Mit válaszolna nekik?
 
 
 
Tudunk ezekről a félelmekről és komolyan vesszük őket. Amikor megkaptuk a Bizottság által
javasolt szöveget és megvitattuk azt az érintett ágazat képviselőivel, azt tapasztaltuk, hogy
nagyon aggódnak amiatt, hogy az elsődleges internetes böngésző mindannyiunk számára a
Google.

"  Fontos,  hogy  a  magánadataink  felett  mi
gyakoroljuk  a  kontrollt,  ne  valaki  más.  "
Marju Lauristin
EP-képviselő
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Úgy próbáljuk megoldani a kérdést, hogy különböző választási lehetőségeket ajánlunk a
fogyasztóknak. Azt akarjuk elérni, hogy az alapértelmezett beállítás az legyen: „nincs nyomon
követés”. Elegendő információt kell adni arról, hogy a különböző cookie-k mit jelentenek, így a
saját érdekeinknek megfelelően választhatjuk ki a megfelelő lehetőséget. Az európai
szolgáltatóknak pedig aktívabban kell kommunikálniuk ezeket a lehetőségeket, hogy valóban
tudatos és jó döntést tudjunk hozni.
 
További információ
Kiemelt téma: Digitális egységes piac
Ismertetők az EU-ról: a személyes adatok védelme
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.8.html


Marju Lauristin

Mik azok a cookie-k, vagy internetes sütik?
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/cookies-explained

Cikk

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

4 I 4


