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Láttuk-hallottuk

P3P – többé nem kell unalmas adatvédelmi
nyilatkozatokat olvasnunk minden egyes honlapon.
A személyes adatok felhasználásáról szóló nyilatkozat-
ban bizonyos honlapok tulajdonosai kinyilvánítják,
hogy adatainkat csak egyes meghatározott célokra
használják föl. Elvárható lenne, hogy megvizsgáljuk
a meglátogatott honlapok adataink felhasználására
vonatkozó elveit, és elkerüljük azokat a lapokat, ame-
lyek a személyes adatokat számunkra el nem fogad-

ható módon kezelik.
Ha a honlap tulajdonosa
nem tartja be a nyilat-
kozatban foglaltakat,
a törvény például gon-
datlanság vagy csalás
címén elítélheti. Vétkes
felelõtlenség vagy a
nyilatkozat tartalmának

szándékosan megtévesztõ megfogalmazása esetén
a honlap tulajdonosa szintén jelentõs kártérítés megfi-
zetésére kötelezhetõ.
Ennek ellenére internethasználat közben a legtöbben
nem törõdünk a személyes adataink védelmével.
Például nem vesszük a fáradtságot, hogy elolvassuk
az adataink felhasználásáról szóló nyilatkozatot,
amelyre majd’ minden oldalon található hivatkozás.
Vagy feltételezzük, hogy a honlap tulajdonosa kife-
jezett beleegyezésünk nélkül nem gyûjt és terjeszt
adatokat rólunk, vagy már nem is törõdünk azzal,
hogy a személyes adatainkat nyilvánosan terjesztik.
Ami engem illet, arra a következtetésre jutottam,
hogy a személyes adataimért vívott csata elveszett,
mivel már nincs energiám megtenni mindazt, ami a
megvédésükhöz szükséges. Abbahagytam az adat-
védelmi nyilatkozatok olvasását. Még azokat a tájé-
koztatókat is figyelmen kívül hagyom, amelyekben
a bankom személyes pénzügyi adataim titokban
tartásának lehetõségére hívta fel a figyelmemet
(lefogadom, hogy az olvasók döntõ többsége ebben
hasonlít rám!). Olyan sok esetben folyik adatgyûjtés
és -terjesztés, hogy lehetetlennek tûnik a személyes
adatok védelmével bajlódni.
Egy barátom hívta föl a figyelmemet a P3P szabványra.
A World Wide Web Consortium (W3C) által javasolt
„keretrendszer az adatvédelem elveihez” („Platform for
Privacy Policy”) szabvány lehetõvé teszi, hogy a felhasz-
nálók egyszerûen és hatékonyan kézben tartsák szemé-
lyes adataik kezelését a hálózaton.
Danny Weitzner, a W3C társadalmi tartományának
vezetõje és a P3P-bizottság elnöke a következõkép-
pen írta le a szabványt az Egyesült Államok szenátu-
sának Kereskedelmi, Tudományos és Közlekedési
Bizottsága elõtt:
„A W3C és annak tagjai aggódással figyelik a
személyes adatok kezelését az Interneten, mert a
felhasználók nem fogják maradéktalanul kihasználni

a Világháló lehetõségeit, ha ilyen kockázatokkal
találják szemben magukat. A felhasználók többsége
minden további nélkül hajlandó bizonyos adatokat
megosztani a hálón. Ugyanakkor az alapvetõ emberi
méltóság megköveteli, hogy ésszerû mértékben elle-
nõrizhessük, mely adatainkat szolgáltatjuk ki a nyil-
vánosságnak. Célunk, hogy az Internet alapszerke-
zetébe foglaljuk ennek a felhasználói ellenõrzésnek
az építõköveit.
A P3P használatba vételéhez nem szükséges más,
mint beállítani a böngészõben, hogy ellenõrizze, vajon
a meglátogatott honlap használja-e a P3P-szabványt.
Beállíthatjuk a szabványt nem támogató honlapok teljes
tiltását, vagy egyszerûen csak körültekintõbben járha-
tunk el, ha ilyen honlapokkal osztjuk meg személyes
adatainkat.
A böngészõ önmûködõen tölti le a P3P-t használó he-
lyekrõl azt a géppel feldolgozható XML-dokumentumot,
amely a honlapnak a személyes adatok felhasználásáról
szóló irányelveit magába foglalja. Így a böngészõ meg
tudja határozni, hogy a honlap tulajdonosa megígéri-e
a személyes adatok védelmét, vagy az adatainkat 
kiadja-e másoknak.
Beállíthatjuk, hogy böngészõnk ne fogadjon el olyan hon-
lapokat, amelyek nem felelnek meg az adatvédelemmel
kapcsolatos elvárásainknak, vagy azt, hogy adatainkat
ezekre a helyekre ne küldje el.
Többé nem kell majd hosszadalmas (és unalmas) adat-
védelmi nyilatkozatokat olvasnunk minden egyes hon-
lapon. Ehelyett a böngészõprogram és segédprogramjai
önmûködõen és hatékonyan biztosítják személyes
jogainkat XML-állományokat töltve le a honlapokról,
még mielõtt megnyitnánk azokat.
A legfõbb programfejlesztõ cégek, természetesen
a Microsoftot is beleértve, részt vett a W3C P3P
bizottságában. A létrejött szabványt fogyasztóvédelmi
szervezetek is támogatják, köztük az Electronic Frontier
Foundation.
A személyes adataink védelméhez való jog annyira
alapvetõ számunkra, hogy tiszteletben tartását
gyakran magától értetõdõnek tekintjük. Személyes
jogainkat azonban szorgalmas munkával kell biztosí-
tanunk. A programok, amelyeket létrehozunk, hasz-
nosnak bizonyulhatnak adataink védelmének biztosí-
tásához – és a P3P-szabvány olyan segédeszköz,
amely pontosan ezt teszi.
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Adatvédelem az Interneten

Lawrence Rosen
(www.rosenlav.com) magángyakor-
latot folytató jogász a kaliforniai
Redwood Cityben. A Nyílt Forrás
Kezdeményezés (Open Source
Initiative) ügyvezetõ igazgatója és

jogtanácsosa (�www.opensource.org).

A jogi tanácsadás megfelelõ kerete egy
jogász-ügyfél kapcsolat, amely egy adott
helyzet minden tényállását figyelembe veszi,
és a helyileg érvényes jognak felel meg. Bár
ezt a cikket egy jogász írta, a benne foglalt
adatok nem helyettesíthetik az esetre szabott,
bejegyzett jogásztól származó tanácsadást.
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