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A	CSI-COP	5.	Hírlevelének	tartalma:	

- A	projekt	célja	-	1.	oldal	

- „Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	című	ingyenes,	informális	oktatást	nyújtó	tanfolyam	(MOOC):	–	
1.	oldal	

- A	projekt	jelenlegi	állása:	2.	évzáró	konzorciumi	ülés	Görögországban		-	2.	oldal	

- A	projekt	jelenlegi	állása:	közelgő	workshopok	–	2.	oldal	

- Egyéb	hírek	–	3.	oldal	

- CSI-COP	interjú:	Dr.	Tiberius	Ignat	az	Immer	Besser	partner	intézmény	részéről	–	3-6.	oldal	

- CSI-COP	partnerek	-	7.	oldal	

A	projekt	célja	
A	CSI-COP	projekt	alapvető	célja,	hogy	civil	kutatókat	vonjon	be	egész	Európából	és	a	világ	minden	tájáról,	
akik	saját	digitális	útjaikat	feltárva	rögzítik	azoknak	a	harmadik	féltől	származó,	online	nyomkövető	sütiknek	a	
számát	és	típusát,	amelyeket	a	weben,	illetve	androidos	mobilkészülékeik	alkalmazásaiban	találnak.	A	CSI-
COP	projekttel	kapcsolatos	Gyakran	Ismételt	Kérdések	(FAQs)	görögül,	héberül	és	magyarul	is	elérhetők	itt:	
https://csi-cop.eu/faq/	

További	információkért	kérünk,	fordulj	a	CSI-COP	kutatójához	és	tudományos	igazgatójához:	

Dr.	Huma	Shah:	ab7778@coventry.ac.uk	

Ingyenes,	informális	oktatás 

A	CSI-COP	ingyenes,	informális	oktatást	nyújtó,	saját	tempóban	elvégezhető	online	tanfolyama	(MOOC)	„Az	
online	adatvédelemhez	való	jog”	címmel	már	tizenegy	nyelven	(angolul,	katalánul,	csehül,	franciául,	
németül,	görögül,	héberül,	magyarul,	olaszul,	románul	és	spanyolul)	elérhető	és	letölthető	a	projekt	
honlapján:	https://csi-cop.eu/informal-education-mooc/		

„Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	című	tanfolyam	öt	könnyen	követhető	lépésben	fél	nap	alatt	
elvégezhető.	A	tanfolyam	tartalma:	

1.	rész	–	Adatvédelem	

2.	rész	–	Személyes	adatok	

3.	rész	–	Online	nyomkövetés	

4.	rész	–	Adatvédelmet	biztosító	jogok	

5.	rész	–	Adataid	védelméhez	használható	eszközök	

A	MOOC	angol	nyelven	az	EU-Citizen.Science	platformon	is	elérhető:	https://moodle.eu-citizen.science		
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	A	projekt	jelenlegi	állása:	2.	évzáró	konzorciumi	ülés	a	görögországi	Patrasban 

2021	decemberében	hibrid	formában	megtartott	évzáró	
ülésre	került	sor	Patrasban.	A	találkozón	Dr.	Huma	Shah,	
a	projektet	vezető	Coventry	Egyetem	oktatója	
bemutatta	a	CSI-COP	első	szakpolitikai	ajánlását,	
amelyet	a	Policy	Brief	1	című	jelentés	részletezett.	Ez	a	
projekt	dokumentum	elérhető	a	szabad	hozzáférésű	
Zenodo	platformon:	
https://zenodo.org/record/4672515#.YgfvQpanw2w.	 
Az	EU	számára	készített	ajánlás	szerint	az	uniós	
finanszírozású	projektek	esetében	követelménnyé	
kellene	tenni,	hogy	csak	minimális	digitális	
nyomkövetést	végző	projekt	honlapokat	hozzanak	létre	
(további	információk	itt	érhetők	el). 

A	projekt	jelenlegi	állása:	workshopok 

A	jelen	Hírlevél	megjelenésének	idején	a	CSI-COP	partnerek	Európa-szerte	workshopokat	rendeznek	hibrid,	
illetve	jelenléti	formában,	hogy	növeljék	„Az	online	adatvédelemhez	való	jog”	című	MOOC	tanfolyam	
anyagának	elérhetőségét. 

Az	izraeli	Bar	Ilan	Egyetem	áprilisban	tartja	második,	hibrid	workshopját,	az	egyesült	királysági	Coventry	
Egyetem	pedig	több	workshopot	is	szervez	február-március	folyamán.	Február	17-én,	a	negyedévi	szünetben	a	
londoni	South	Harrow-ban	egy	kis	független	kávézóban	volt	workshop,	március	22-én	pedig	a	Coventry	városi 
könyvtárban	lesz.	Egy	további	workshopot	a	londoni	Harrow	Greenhill	könyvtárában	tervez	az	egyetem.  

A	Coventry	Egyetem	a	hallgatóit	is	arra	ösztönzi,	hogy	
vegyenek	részt	a	CSI-COP	ingyenes,	informális	oktatást	
nyújtó	tanfolyamán.	A	képen	Jaimz	Winter	(aki	egyúttal	a	
CSI-COP	kreatív	igazgatója)	a	Coventry	Egyetem	mérnöki,	
környezetvédelmi	és	számítástechnikai	karának	
átriumában	kiállított	transzparenssel	látható,	amelyet	ő	
maga	tervezett	a	Patrasi	Egyetem	hasonló	transzparense	
alapján.	 

További	információk	a	Coventry	Egyetem	2022	február-
márciusi	workshopjaival	és	a	regisztrációval	kapcsolatban	
itt	érhetők	el:	
https://www.coventry.ac.uk/research/about-
us/research-events/2022/your-right-to-privacy-online/		
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Egyéb	hírek 

Interjú	Dr.	Huma	Shah-val	a	CS	Track	nevű	projekt	online	magazinjában	

A	CSI-COP	CS	Track	nevű	testvérprojektje	részéről	Sally	Reynolds	készített	interjút	a	CSI-COP-os	Dr.	Huma	Shah-
val	arról,	hogy	miért	fontos	az	online	adatvédelem	a	civil	kutatói	közösség	számára.	Az	interjú	angol	nyelven	itt	
olvasható:	https://bit.ly/3rGFXe1.	

Nők	és	lányok	a	tudományban	nemzetközi	világnap	

Az	Európai	Civil	Tudomány	Egyesülete	(European	Citizen	Science	Association	–	ECSA)	2022.	február	11-én	
szervezett	rendezvényt	a	2022-es	Nők	és	lányok	a	tudományban	nemzetközi	világnap	alkalmából.		

 A	YouTube-on	élőben	zajló	online	rendezvényen,	amelyen	a	CSI-COP	munkatársa,	Huma	Shah	is	részt	vett,	nők	
és	férfiak	két	perces	történetekben	meséltek	a	tudományos	életben	szerzett	tapasztalataikról.		

Interjú	Dr.	Tiberius	Ignattal,	az	Immer	Besser	munkatársával	

Hogyan	tudnak	a	szülők	az	adatvédelemről	beszélni	a	családon	belül?	Az	alábbiakban	az	Immer	Besser	
munkatársával,	az	open	science	(nyílt	tudomány)	eltökélt	szószólójával,	Dr.	Tiberius	Ignattal	közölt	interjúnk	
nyújt	betekintést	a	témába.		

1. Meséljen	egy	kicsit	magáról!	

Tiberius	Ignat	a	Scientific	Knowledge	Services	igazgatója.	A	cég	arra	szakosodott,	hogy	kutató	szervezeteknek	
segítsen	új	technológiák	és	munkamódszerek	felhasználásában.	A	UCL	Press-szel	és	a	LIBER	Europe-pal	
együttműködve,	immár	hetedik	éve	sikeres	workshop-sorozatot	vezet	Focus	On	Open	Science	címmel.	Miután	
hosszú	ideig	az	Európai	Kutatókönyvtárak	Szövetségének	(European	Association	of	Research	Libraries	-	LIBER)	
egyéni	tagja	volt,	cégén	keresztül	LIBER	munkatárs	lett,	ahol	jelenleg	a	LIBER	Citizen	Science	Working	Group	
alelnöke.	

Tiberius	tagja	az	Európai	Civil	Tudomány	Egyesületének	és	az	USA-ban	működő	Civil	Tudomány	Egyesületének,	
valamint	az	OAI	(a	CERN	nyílt	tudománnyal	foglalkozó	genfi	egyetemi	műhelye)	tudományos	bizottságának.	
Részt	vett	a	kutatási	adatokkal	kapcsolatos	jogokról	szóló	Sorbonne-i	nyilatkozat	szervezőbizottságában,	jelenleg	
pedig	az	internetes	nyomkövetéssel	kapcsolatos	kutatásokat	végez	egy	civil	kutatókat	is	bevonó	projektben.	

Tiberius	Ignat	személyes	érdeklődési	területe	a	tudományos	kutatási	eredmények	elterjesztése	és	a	nyílt	
tudomány,	különös	tekintettel	a	civil	kutatásra,	valamint	arra,	hogy	a	nyílt	tudomány	hogyan	védhető	meg	az	
etikátlan	technológiákkal	szemben.	

A	Bukaresti	Egyetemen	szerzett	PhD	fokozatot	könyvtár-	és	informatikai	tudományból.	

2. 	Használ	bármilyen	online	oktatási	platformot,	hogy	segítsen	a	gyerekeinek	a	tanulásban	és	a	
házi	feladatokban?	Ha	igen,	melyek	ezek?		

Két	gyermekem	van,	13	és	7	évesek.	Az	idősebbik	7.	osztályos	gimnazista,	a	fiatalabbik	pedig	az	általános	iskola	
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első	osztályába	jár.	Csak	az	idősebb	gyermekem	használ	oktatási	platformokat.	Íme	ezekről	egy	lista,	rövid	
leírásokkal.	

a. Az	Antolin	(https://antolin.westermann.de)	olyan	platform,	amelyet	a	tanulók	az	általános	iskolában	
kezdenek	használni.	Az	iskolák	szerződést	kötöttek	a	platformmal,	és	egyéni	fiókokat	adnak	a	tanulóknak.	
A	platform	számos	eszközt	biztosít,	amelyek	segítik	a	tanárok	és	a	diákok	együttműködését	az	
olvasmányok	alapján.	Lényegében	a	platform	teszteli,	hogy	a	gyerekek	mennyire	értik	meg,	amit	
olvasnak.	A	pontok	és	jutalmak	rendszere	arra	ösztönzi	a	tanulókat,	hogy	többet	olvassanak,	és	jobban	
összpontosítsanak	az	olvasásra.	

b. A	MatheGym	(https://mathegym.de/start)	platformot	a	tanulók	5.	osztálytól	kezdik	használni.	Testre	
szabott	gyakorlatokat	kínál	különböző	tantárgyakhoz.	A	tanulók	és	a	platform	közötti	interakciókat	
tanárok	felügyelik.	A	tanárok	házi	feladatokat	ajánlhatnak,	és	nyomon	követhetik	a	tanulók	fejlődését.	

c. A	Mebis	(https://www.mebis.bayern.de/)	platformot	szintén	az	5.	osztálytól	használják	a	diákok,	hogy	
oktatási	és	adminisztratív	kérdésekben	kommunikáljanak	tanáraikkal.	A	platform	a	járvány	kezdetén	a	
széleskörű	használat	miatt	csekély	megbízhatóságot	mutatott,	mostanra	javult.	Az	egyéni	fiókokat	az	
iskola	biztosítja.	További	információ	itt	található:	https://www.datenschutz-bayern.de/5/digitales-
lernen.html.	A	legfontosabb	tudnivalók	röviden:	a	bajorországi	Oktatási	és	Kulturális	Minisztérium	már	
2011	szeptemberében	elindította	a	„Digital	Learning	Bavaria”	projektet,	amely	kifejezetten	az	
információs	és	kommunikációs	technológia	alapú,	pl.	digitális	oktatást	kívánja	népszerűsíteni	a	bajor	
iskolákban.	A	bajor	miniszterelnök	(az	oktatás	Németországban	decentralizált,	és	az	egyes	tartományok	
felelősségi	körébe	tartozik,	nem	pedig	szövetségi	szintű)	ezt	a	célt	tűzte	ki	a	„Bajorország.	A	jövő”	című	
kormánynyilatkozatában	2013.	november	12-én,	amikor	bejelentette,	hogy	virtuális	oktatási	
médiaközpontot	hoz	létre,	amely	a	mintegy	6100	bajor	iskolát	egy	központi	oktatási	hálózatba	kapcsolja,	
és	ezáltal	továbbfejleszti	a	bajor	iskolások	médiakészségeit.	A	„Digital	Learning	Bavaria”	projekt	
magjaként	az	Oktatási	Minisztérium	létrehozta	a	„mebis	–	Bajor	Állami	Médiaközpont”	nevű	
ernyőportált,	amelynek	keretében	a	meglévő	intézkedéseket	egyéb	új	szolgáltatásokkal	kombinálták.	A	
központ	legfontosabb	elemei	a	mebis	információs	portál,	a	mebis	médiatár,	a	mebis	vizsgaarchívum	és	a	
mebis	tanulási	platform.	

d. Elsa	Brändström	Gimázium	portálja	szülőknek	(https://ebgymuc.eltern-portal.org).	Nem	kifejezetten	
oktatási	portál,	inkább	a	szülők	és	az	iskola	közötti	kommunikáció	és	koordináció	megkönnyítésére	
szolgál.	

e. MS	Teams	a	Microsofttól.	Bár	ez	nem	oktatási	portál,	úgy	gondoltam,	érdemes	megemlíteni.	A	fiók	
hitelesítő	adatait	az	iskola	adja	minden	tanulónak.	

f. Bár	nem	platform,	hanem	böngésző,	de	megemlíteném,	hogy	néhány	tanár	magától	ajánlja	a	diákoknak	
az	Ecosia	használatát.	Ez	a	böngésző	támogatja	az	erdősítést	(https://info.ecosia.org),	és	adatvédelmi	
szempontból	is	korrektnek	tekinthető	(https://info.ecosia.org/privacy).		

3. 	Használ	bármilyen	oktatási	alkalmazást,	hogy	segítsen	a	gyermekeinek	a	tanulásban,	vagy	a	
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házi	feladatokban?		

A	MatheGym-nek	van	egy	applikációja,	de	a	gyermekem	nem	használja.	

4.	Használnak	a	gyermekei	bármilyen	játékos	weboldalt	vagy	alkalmazást?	Szokta	ellenőrizni	
ezeknek	a	digitális	játékoknak	az	adatvédelmi	értesítéseit?	

Igen.	A	nagyobbik	gyermekem	tölt	egy	kis	időt	a	Minecrafttal,	és	az	Epic	Games	(Ubisoft)	más	játékait	is	szeretné	
használni,	annak	ellenére,	hogy	igyekeztünk	a	figyelmét	és	az	idejét	más	tevékenységekre	fordítani.	Kiderült,	
hogy	ezek	a	játékok	közösségi	élményt	nyújtanak,	még	akkor	is,	ha	egyénileg	játsszák	őket.	Amikor	túl	nagy	
nyomást	gyakoroltunk	rá,	hogy	távol	tartsuk	ezektől,	az	ellenkező	hatást	váltott	ki	nála,	és	úgy	érezte,	kimarad	
valamiből.		

A	gyermekem	nem	vette	észre	a	süti	szabályzatot,	én	pedig	azt	vettem	észre,	hogy	egy	nappal	azután,	hogy	
elkezdett	vele	játszani,	le	is	töltötte	a	játékot.	

5.	Mit	tesz	azért,	hogy	védje	a	gyerekek	online	adatait?	

Részt	vettünk	egy	részletes,	német	nyelvű	adatvédelmi webinaron,	amelyet	az	iskola	szervezett	2021-ben.	
Gyermekünk	nehezen	tudta	követni	a	teljes	webinart,	mivel	az	elsősorban	szülőknek	készült.	Rendszeresen	
nézünk	együtt	olyan	dokumentumfilmeket	is,	amelyek	bemutatják,	hogyan	használják	az	internetes	
nyomkövetőket,	és	milyen	üzleti	modellekkel	működnek	azok	a	cégek,	amelyek	ingyenes	szolgáltatásokat	
(beleértve	a	portálokat)	kínálnak	az	interneten	és	az	App	Store-ban.		

Azt	is	elmagyarázom	a	gyermekeimnek,	hogy	min	dolgozom,	és	hogy	hogyan	fejlődött	az	internet	olvasásra	és	
információmegosztásra	szolgáló	helyből	szolgáltatások	és	termékek	piacává.	Elmondom	nekik,	hogy	a	jó	
szándékból	hogyan	válhatnak	rossz	gyakorlatok,	és	hogyan	lehet	ellopni	a	személyazonosságot.		

A	nagyobbik	gyermekem	már	érdeklődni	kezdett	a	süti	szabályzatok	közös	vizsgálata	iránt,	de	még	nem	elég	
felkészült	ahhoz,	hogy	ez	fontossá	váljon	a	számára.	A	fiatalabbik	még	túl	kicsi	ahhoz,	hogy	az	internetes	
nyomkövetőkről	meséljek	neki,	és	egyelőre	nem	használ	számítógépet.		

A	mobileszközeinkre	gyermekvédelmi	alkalmazásokat	telepítettünk,	amelyek	korlátozzák	a	használatot.	Amikor	
fiókot	regisztráltunk	ezeken	az	eszközökön,	őszintén	megadtuk	a	gyerekek	valós	életkorát.	Az	operációs	szoftver	
számos	szolgáltatást	kikapcsolt	a	születési	dátumuk	alapján.	Ennek	eredményeként,	illetve	a	német	törvények	
értelmében	a	nagyobbik	gyermekem	13	éves	koráig	nem	férhetett	hozzá	a	YouTube-hoz	és	más	
alkalmazásokhoz,	webhelyekhez.	Ez	egyfajta	frusztrációt	váltott	ki	benne,	és	úgy	érezte,	ő	más	elbánásban	
részesül,	mint	a	társai,	akik	nézhettek	különböző	videókat,	és	hallgathattak	különböző	zenéket.		

Gyermekeim	Microsoft-fiókja	egy	családi	fiókhoz	van	rendelve,	így	látjuk,	ha	valaki	valamilyen	új	programot	
telepít.	

6.	Mi	az	első	reakciója,	amikor	egy	weblapon	meglát	egy	süti	értesítést?	

A	gyermekem	úgy	hiszi,	hogy	a	sütik	kikapcsolása	korlátozza	az	adott	weboldal	vagy	alkalmazás	
használhatóságát.	Másrészt	viszont	nem	érzi	úgy,	hogy	bármilyen	sérelem	érhetné,	ha	nem	kapcsolja	ki	őket.	
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Nem	győztük	meg	a	pszichográfiai	profilalkotással	kapcsolatban	(amit	az	életkorának	megfelelően	magyaráztunk	
el	neki),	és	magabiztosan	úgy	gondolja,	hogy	képes	ellenállni	az	algoritmikus	meggyőzési	kísérleteknek.		

Komoly	munkával	igyekszem	elmagyarázni	neki,	hogy	ez	megalapozatlan	önbizalom	a	részéről,	de	nem	nagyon	
haladok	ebben.		

7.	Amennyiben	használ	okostelefont	vagy	táblagépet,	ellenőrizte	valaha	annak	a	számtalan	
alkalmazásnak	az	engedélyeit,	amelyek	az	okos	eszközén	lehetnek?	

Gondosan	megválogatom,	hogy	milyen	alkalmazásokat	használok,	és	ellenőrzöm	az	általuk	kért	engedélyeket.	
Általában	csak	azokat	hagyom	jóvá,	amelyek	nélkülözhetetlenek	a	számomra,	és	csak	addig,	amíg	használom	az	
applikációt.	Elutasítom	az	engedélykéréseket	arra	az	időre,	amikor	nem	használom	az	alkalmazást,	és	általában	
csak	nagyon	kevés	appot	hagyok	a	háttérben	dolgozni.	

8.	Van	még	valami,	amit	az	adatvédelemmel	kapcsolatban	elmondana?	

Szerencsésnek	érzem	magam,	hogy	Európában	élek,	amely	jelenleg	élen	jár	az	átláthatóbb	digitális	
szolgáltatások	felé	vezető	úton.	Azt	hiszem,	nem	teszünk	eleget,	de	legalább	Európa	jobb	hely	e	tekintetben.	
Nem	vagyok	nagy	híve	az	állami	beavatkozásnak,	de	úgy	érzem,	hogy	a	digitális	szférában	az	államok	le	vannak	
maradva	feladataik	teljesítésében.	Megfelelő	szabályozás	nélkül	a	digitális	világban	is	a	feudalizmus	állapotát	
fogjuk	kialakítani,	és	megkérdőjelezhető	örökséget	hagyunk	a	jövő	generációira.	Gyermekeim	már	egy	olyan	
világban	nőnek	fel,	amely	kevesebbre	értékeli	az	egyének	szabadságát,	és	ahol	a	szervezetek	(mind	az	üzleti,	
mind	a	kormányzati	szervek)	azt	a	filozófiát	hirdetik,	hogy	a	digitális	szórakoztatás	tisztességes	ár	a	
szabadságért.	

 

A	CSI-COP	köszönetet	mond	Tiberiusnak	azért,	hogy	megmutatta	egy	olyan	szülő	izgalmas	nézőpontját,	aki	
mindent	megtesz	gyermekei	adatainak	védelme	érdekében,	illetve	azt,	hogy	a	gyerekek	még	nem	értik	a	
beleegyezés	nélküli	adatkinyerés	problémáit,	különösen	mert	az	nem	olyan	zsigeri	jellegű,	mint	más	
tapasztalataik,	például	a	zaklatás. 
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