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HlRDETMÉNY

202l. június 24-én ,,odotvédelmi incidens történt" melynek sorón íeltételezhetően egy koróbbi
posszMslónk nemcsok jelentéktelen kompónyonyogokol, honem személyes, különleges és érzékeny
odotokqt szívórogolotl ki o posszivisto odqtbózisunkból (kutyotov) egy omerikoi weboldolnok. Ennek
sorón visszoélésre is olkolmos mennyiségű odot szivórgoit ki o kutyopórtiól. Több mini l000 személyes odot
{név. telefonszóm, e-moil cím), volomint többszóz érzékeny odot is kiszivórgott. hobbikkol. egészségügyi

odotokkol

-

omi természetes személyekei tekinfue o jelszovokot leszómítvo oz egyik legsúlyosobb

incidensnek tekinthető. Hibózfunk, omikor ezeket oz odotokot nem védiük ennél sokkaljobbon.
2021. június 25-én bejelentettük oz odolvédelmi incidensi o Nemzeli Adotvédelmi és lnformócióbiztonsógi

Hivglqlnól. o hozzóféréseket megszüntetiüK o fileokqt elérheletlennétettük A rendőrségnél is feljelentést

tettünk ismerellen tetles ellen, nem tudtuk egyé*elmŰen bizonyíioni o lelies kilétét.A szükséges
intézkedéseketmegkezdtük ohogy iudomósunko jutott oz incidens. A kislvórgott odotok tuloidonosoit
nem ozonnoli hotóllyol értesíiettük, hiszen oz odotok méq elérhetőek voliok oz említett omerikoi weblooról
omikor ezt először meoiehetiük volno

- oz értesíiésselméo tovóbb

elérők köre. A nyomozós sorón o feltételezetl szivórogtotóról

bővült volno o kiszivórgott odctokot

nem bizonyosodott be, hogy volójóbon Ő

követte el o szivórogiotóst. Az úi lT és odotvéde|mi környezet kiolokítósót megkezdtük mór nyóron, ennek
sorón o hotólyos európoi uniós és mogyor jogszobólyokot vettük és vesszük olopul.
Az ézékenyodoiok íeljegyzésenem hótsó szóndékkol. vogy rossz szóndékkol készültek. ezek legiöbbször
boróti beszélgeiésekkéolokult telefonbeszélgetések voltok. Alisto egy nyilvónioriós voli pórioló iogjoinkról
{pórioló tog: tómogotjo c póriot. de nem iog}, o személyi igozolvónyszómok törvényi okokból kérlük be.
Az ézékenyodotokoi nem hosznóltuk semmilyen célból. Ez természeíesen nem történhet meg többször,

elnézéstkérünk mindenkiíól, okiről o felelőtlenségünk miott tóbb ncpig elérheióek voltok különleges

odoiok is o fent emlíieti omerikoi híroldolon. Azon leszünk. hoov soho többel ne lörlénhessen ilven
incidens és oz o minimum hoqv ilyen iellegű odotokot soho löbbel senkirő nem ieoyzünk fel. A személvgs

és különleqes gdo*okot pedig q lehető leqkörültekintőbben kezeliük. Híbózlunk. elnézéstkérünk
minden kitő okinek ártoltun k o hió nyossóqokkql.

Budopesf. 202l. navember 2l.
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íórselnök
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