
Agata Dziekan-Łanucha
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ochrona danych osobowych na 
portalu społecznościowym Facebook 
z uwzględnieniem wskazań  
dekretu Inter mirifica dotyczących 
funkcjonowania tej sfery mediów

Portale społecznościowe to platformy komunikacyjne on-line, na któ-
rych dochodzi do interakcji między użytkownikami. Kontaktują się oni ze 
sobą dzięki tworzonym w sieci własnym profilom osobowym.

Tego rodzaju portale, nazywane także sieciowymi serwisami spo-
łecznościowymi, cechują się tym, że: starają się skłonić użytkowników 
do przekazywania jak najwięcej informacji o sobie (w celu wzbogacenia 
swojego profilu), oferują narzędzia do udostępniania własnych materiałów 
(np. plików wideo, plików muzycznych, fotografii) oraz umożliwiają użyt-
kownikom tworzenie własnej sieci kontaktów towarzyskich1.

Zagadnienie, na którym koncentruje się niniejsza analiza, dotyczy fak-
tu ujawniania i udostępniania przez użytkowników takich portali infor-
macji o sobie w niespotykanym do tej pory zakresie. Rzecznicy ochrony 

1  Grupa Robocza Art. 29, Opinia 5/2009 w  sprawie portali społecznościo-
wych przyjęta w dniu 12 czerwca 2009, s. 5, www.ec.europa.eu/justice/policies/
privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_pl.pdf (15.03.2014).
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danych osobowych już w 2008 roku alarmowali: „[…] dane różnych osób, 
w tym ogromne ilości zdjęć i filmów, stają się publiczne (i globalnie) do-
stępne w  bezprecedensowy sposób i  w  bezprecedensowej ilości. Osoby, 
których dane dotyczą, mogą stracić kontrolę nad tym, jak ich dane będą 
używane przez inne osoby po opublikowaniu w sieci”2. Artykuł posłuży 
do ukazania najpopularniejszego portalu społecznościowego Facebook 
jako przykładu serwisu świadomie stosującego strategię łamania zasad 
ochrony danych osobowych. Portal wzbrania się ciągle przed stosowa-
niem europejskiego prawa w tym zakresie, ale być może zostanie do tego 
zmuszony. Artykuł prezentuje także najważniejsze ustalenia dotyczące 
przyszłych regulacji Unii Europejskiej chroniących dane osobowe, a będą-
ce właśnie reakcją na działalność takich podmiotów jak Facebook. W tym 
miejscu rozważań następuje ponadto przywołanie Dekretu o  środkach 
społecznego przekazywania myśli Inter mirifica3 i  zwrócenie uwagi na 
jego aktualność, mimo zmieniającej się technologicznie sfery środków 
społecznego przekazu. Zawiera on ważne w kontekście działalności Face-
booka i innych portali społecznościowych wskazania, które mogą uczynić 
z tego sektora mediów miejsce przyjazne użytkownikom.

1. Zasady ochrony danych osobowych

Prawo do ochrony danych osobowych jest w  Europie zaliczane do 
grupy praw podstawowych4. Szczegółowe zapisy dotyczące tego obszaru 
zostały sformułowane w postaci Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwa-

2  30. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych, Projekt 
rezolucji w  sprawie ochrony danych w  serwisach społecznościowych, Strasburg, 
17.10.2008, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/1356/j/pl/ (12.03.2014).

3  Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli 
Inter mirifica [dalej: IM], www.kns.gower.pl/vaticanum/inter.htm (8.04.2014).

4  Prawo to zapisane jest w artykule 8 Karty praw podstawowych UE.
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rzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych z dnia 24 
października 1995 roku5. Jeszcze wcześniej, bo w 1981 roku zajęła się nimi 
także Rada Europy, czego efektem było wydanie Konwencji nr 108 z dnia 
28 stycznia 1981 roku o ochronie osób w związku z automatycznym prze-
twarzaniem danych osobowych6.

Unijna dyrektywa 95/46/WE zawierająca wytyczne implementowa-
ne później do systemów prawnych poszczególnych państw członkow-
skich podaje definicje najważniejszych pojęć używanych w  odniesieniu 
do ochrony danych. Zatem dane osobowe definiowane są jako „wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej (osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której toż-
samość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez po-
wołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczegółowych 
czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekono-
miczną lub społeczną tożsamość)”7. Przetwarzaniem danych osobowych 
określa się każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych 
osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. 
gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub 
modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie 
poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, 
układanie lub kompilowanie, usuwanie lub niszczenie8.

Analiza ochrony danych osobowych w kontekście rozwoju portali spo-
łecznościowych skłania także do zapoznania się z definicją administratora 

5  Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie ochro-
ny osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i  swobodnego 
przepływu tych danych z dnia 24 października 1995 roku, www.giodo.gov.pl/568/
id_art/603/j/pl/ (15.01.2014).

6  Konwencja nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób w związku 
z  automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, www.giodo.gov.pl/plik/
id_p/343/j/pl/ (20.01.2014).

7  Dyrektywa 95/46/WE, dz. cyt., art. 2.
8  Tamże.
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danych: jest to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub 
inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem określa 
cele i sposoby przetwarzania danych9.

Zapisy prawne zamieszczone w dwóch regulacjach wymienionych po-
wyżej – unijnej dyrektywie 95/46/WE i konwencji Rady Europy – pozwa-
lają na określenie podstawowych zasad ochrony danych osobowych, jakie 
uznaje się w Europie. Pierwsza z nich mówi o przetwarzaniu danych w spo-
sób uczciwy i zgodny z prawem10. Druga odnosi się do zamiaru przetwa-
rzania, wskazując, że cele, dla których dane są gromadzone i przetwarzane, 
muszą zostać zdefiniowane, opisane, wyraźnie skonkretyzowane, zanim to 
przetwarzanie się rozpocznie. Użycie danych do innych, wcześniej nie okre-
ślonych celów, wymaga kolejnej zgody osoby, która przekazuje swoje dane11. 
Kolejna zasada odnosząca się do ochrony tej sfery na poziomie europejskim 
wskazuje na cechy danych. Gromadzone i przetwarzane dane nie mogą być 
dowolnymi danymi. Muszą być one „stosowne, rzeczowe oraz nie wykra-
czające poza potrzeby wynikające z celów, dla których były gromadzone”12. 
W tym miejscu wskazuje się także na obowiązek przechowywania danych 
nie dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla jakich były zbie-
rane (chodzi o minimalizowanie ilości gromadzonych danych)13.

Przetwarzanie danych osobowych powinno opierać się także na zasa-
dzie przejrzystości. Transparentność wymaga, aby na każdym etapie prze-
twarzania osoba udostępniająca dane wiedziała, jak są one używane, miała 

9  Tamże.
10  M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europej-

skiej, Lublin 2012, s. 143.
11  European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on European 

data protection law, Luxembourg 2014, s.  70, www.fra.europa.eu/sites/default/
files/fra-2014-handbook-data-protection-law_en.pdf (12.01.2014).

12  Konwencja Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób 
w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, dz. cyt., art. 5.

13  European Union Agency for Fundamental Rights, Handbook on Europe-
an…, dz. cyt., s. 72.
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do nich dostęp, nie spotkała się z  żadną próbą utajnionego przetwarza-
nia, posiadała informacje identyfikujące administratora przetwarzające-
go dane. Zasada odpowiedzialności wymaga z kolei od administratorów 
danych aktywnego wprowadzania rozwiązań zapewniających bezpieczeń-
stwo danych w trakcie ich przetwarzania. Ta zasada odnosi się nie tylko do 
środków technicznych. Chodzi tu także o rozwiązania, która czynią prze-
twarzanie w pełni zgodnym z obowiązującym w tym zakresie prawem14.

Mając na uwadze temat niniejszych rozważań, należy też zwrócić uwa-
gę na zagadnienie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Wymienia się tu trzy cechy, które charakteryzują tę zgodę. Musi być ona 
dobrowolna, nie wyrażona ze względu na wywieraną presję oraz opatrzo-
na szczegółową informacją dotyczącą przedmiotu tej zgody. Zgoda musi 
dotyczyć ściśle określonego obszaru przetwarzania danych. Osoba udo-
stępniająca dane musi zdawać sobie sprawę, jaki jest zakres tej zgody15.

Powyższe zasady należy jeszcze uzupełnić ustaleniami mówiącymi 
o zakazie przetwarzania danych wrażliwych (danych osobowych dotyczą-
cych rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, religijnych, 
filozoficznych, członkostwa w związkach zawodowych, danych dotyczą-
cych zdrowia oraz życia seksualnego). Europejskie regulacje przewidują 
także dla osoby udostępniającej dane prawo do otrzymania odszkodo-
wania od administratorów danych, gdy doszło do niezgodnego z prawem 
przetwarzania tychże danych16.

2. Zarzuty wobec portalu Facebook  
w kontekście ochrony danych osobowych

Amerykański portal Facebook ma swój oddział w  Europie, repre-
zentuje go spółka Facebook Ireland z  siedzibą w  Dublinie. Serwis 

14  Tamże, s. 78.
15  Tamże, s. 57n.
16  M. Gruchoła, Ochrona użytkowników…, dz. cyt., s. 143.
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podaje, że to właśnie ona jest administratorem danych użytkowników 
zamieszkujących Europę17. Umieszczenie spółki Facebook w  Europie 
oznacza, że serwis musi też przestrzegać europejskich regulacji ochro-
ny danych osobowych. Co więcej, skłaniać Facebook do postępowa-
nia zgodnie z prawem europejskim może irlandzki Komisarz Ochrony 
Danych18.

Właśnie tę drogę zwrócenia uwagi na fakt, iż Facebook łamie prawo 
obowiązujące w Europie, wybrał Austriak Max Schrems. Na stronie inter-
netowej, którą założył, Europe-v-Facebook.org, pisze o tym, co skłoniło go 
do podjęcia akcji przeciwko portalowi społecznościowemu19.

Jako student prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego zajmował się ochro-
ną danych osobowych i przygotował pracę o ochronie prywatności pro-
wadzonej przez Facebook. Efektem analiz było stwierdzenie, że serwis 
całkowicie ignoruje europejskie regulacje dotyczące ochrony danych oso-
bowych. Max Schrems przekonał się o tym także w wyniku osobistych 
doświadczeń. Kiedy zwrócił się do administratora Facebooka o przesła-
nie wszystkich informacji jego dotyczących, które posiadał portal, otrzy-
mał 1222 stron danych swojego autorstwa w  formacie PDF. Odkrył, że 
na tych 1222 stronach facebookowych wiadomości, postów, listy przy-
jaciół, adresów e-mail są też takie, które już skasował, a zatem zgodnie 

17  Zasady wykorzystania danych, www.facebook.com/full_data_use_policy 
(20.01.2014). Facebook podaje w  przywołanym dokumencie: „Witryna do-
stępna pod adresem www.facebook.com i usługi dostępne na tych stronach są 
świadczone użytkownikom spoza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady 
przez firmę Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Du-
blin 2, Irlandia. Firma Facebook Ireland Ltd. została założona i zarejestrowana 
w  Irlandii jako prywatna spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością pod nu-
merem 462932 i jest ona administratorem danych odpowiedzialnym za Twoje 
dane osobowe”.

18  Legal procedure against „Facebook Ireland Limited”, www.europe-v-facebook. 
org/EN/Complaints/complaints.html (22.01.2014).

19  Objectives of „europe-v-facebook.org”, www.europe-v-facebook.org/EN/Ob 
jectives/objectives.html (23.01.2014).
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z zasadami ochrony danych osobowych nie powinny były istnieć. Face-
book tymczasem przechowywał je nadal20.

Max Schrems, odwołując się do unijnej dyrektywy 95/46/WE, sformu-
łował kilka podstawowych zarzutów wobec administratora portalu spo-
łecznościowego Facebook, czego efektem było wystosowanie w 2011 roku 
22 szczegółowych skarg na serwis do irlandzkiego Komisarza Ochrony 
Danych.

Zdaniem inicjatora akcji przeciwko serwisowi, łamie on zasadę przej-
rzystości. Użytkownicy rejestrujący się i tworzący swój profil muszą go-
dzić się na politykę prywatności zawierającą niejasne i wzajemnie sprzecz-
ne zwroty. Nie potrafią także na jej podstawie ocenić konsekwencji obec-
ności na Facebooku i podawania informacji o sobie. Według austriackiego 
prawnika serwis nie informuje precyzyjnie, do czego faktycznie wykorzy-
stuje dane użytkowników oraz nie usuwa danych, które użytkownik chciał 
skasować. Ponadto Facebook ignoruje zasadę uzyskania jednoznacznej 
zgody na użycie danych swoich użytkowników w nowych celach oraz nie 
informuje szczegółowo na czym mają polegać te nowe cele. Max Schrems 
zwraca w tym miejscu uwagę na nowe możliwości, narzędzia, które portal 
wprowadza co pewien czas (jak chociażby oznaczanie znajomych na zdję-
ciach). Serwis udostępnia nowości bez szerszej informacji na ten temat 
i bez uzyskania zgody użytkowników na ich używanie21 (posiadacz profi-
lu może zatem zostać podpisany na zdjęciach opublikowanych na profi-
lu swoich znajomych bez uprzedniego wyrażenia zgody na takie potrak-
towanie jego wizerunku). Co prawda istnieje sposób zablokowania zasto-
sowania danego narzędzia, lecz aby tego dokonać, trzeba podjąć działa-
nie: wprowadzić zmiany w  ustawieniach prywatności swojego konta na 
Facebooku.

Stosowanie przez Facebooka tego rodzaju zabiegów, które odwołują się 
do zasady dorozumianej zgody, dotyczy nie tylko wprowadzania nowych 

20  Our group, www.europe-v-facebook.org/FAQ_ENG.pdf (15.01.2014).
21  Objectives of „europe-v-facebook.org”, www.europe-v-facebook.org/EN/Ob-

jectives/objectives.html (23.01.2014).
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narzędzi. Facebook z góry zakłada, że osoby posiadające profile na tym 
portalu godzą się na otwarty dostęp do danych tam zamieszczanych. 
W  efekcie każdy profil użytkownika posiada domyślne ustawienia pry-
watności zakładające jego widoczność dla wszystkich. Zatem aktywność 
danej osoby na Facebooku jest dostępna publicznie dopóki nie zmieni ona 
swoich ustawień prywatności i nie ograniczy kręgu ludzi mogących oglą-
dać jej profil.

Zdaniem Maksa Schremsa medium społecznościowe powinno ofe-
rować odmienny system. Zamiast dorozumianej zgody i  ewentualnego 
jej wycofania (system opt-out), powinien istnieć system chroniący dane 
użytkowników przed dostępem innych osób. Poszczególni użytkownicy 
mający zapewnioną pełną prywatność mogliby dopiero samodzielnie de-
cydować, jakiemu kręgowi osób udzielać dostępu do informacji na swoim 
profilu (system opt-in)22.

W swoich zarzutach Austriak podnosi też problem zachęcania użyt-
kowników poprzez różne narzędzia i funkcje obecne na portalu do do-
starczania informacji o innych. Działania te doprowadzają do sytuacji, 
w których następuje ujawnianie danych o osobach trzecich bez ich zgo-
dy. Portal przyczynia się zatem do łamania podstawowej zasady ochro-
ny danych osobowych: tylko osoba, której dane dotyczą, może wyrazić 
zgodę na ich użycie. Ponadto Facebook odrzuca zasadę minimalizowa-
nia danych: gromadzenia tylko tych, które są niezbędne. Max Schrems 
odwołał się tutaj do osobistych doświadczeń, opisanych wyżej: Facebook 
przechowywał wszystkie informacje i wpisy z jego profilu, nawet te, któ-
re właściciel usunął23.

Austriak dostrzega możliwości zdyscyplinowania portalu społeczno-
ściowego nie tylko na drodze prawnej. Dobrym sposobem byłoby pozba-
wienie portalu Facebook monopolu na tworzenie sieci społecznościowych. 
Gdyby stworzyć otwarte standardy funkcjonowania takich portali, moż-
liwości łączenia się i  komunikowania użytkowników różnych serwisów 

22  Tamże.
23  Tamże.
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(obecnie nie ma możliwości interakcji między osobą posiadająca profil na 
Facebooku, a osobą działającą np. na Nk.pl), powstałoby dużo więcej tego 
rodzaju platform. Zwiększenie ich liczby, konkurencja mogłyby oznaczać 
poprawę ochrony danych osobowych24.

Wystosowanie szczegółowych skarg opierających się na powyższych 
zarzutach do irlandzkiego Komisarza ds. Ochrony Danych przyniosło 
efekt w  postaci audytu działalności Facebooka w  zakresie ochrony da-
nych. Audyt dał podstawę do sformułowania rekomendacji dotyczących 
dobrych praktyk, które Facebook miał wdrożyć. Według Komisarza por-
tal zrealizował owe zalecenia. Z  pisma w  tej sprawie, które w  sierpniu 
2013 roku otrzymał Max Schrems, wynika, że irlandzki Komisarz ze swo-
jej strony uważa sprawę za zamkniętą. Bierze jednak pod uwagę fakt, iż 
Max Schrems może mieć jeszcze zarzuty wobec efektów audytu. Z tego 
też powodu we wspomnianym piśmie zwrócił się do niego o ustosunko-
wanie się do tej kwestii i ewentualne przeformułowanie wcześniej zgło-
szonych skarg25.

W zwrotnej korespondencji Max Schrems nie omieszkał wyrazić obu-
rzenia postawą Komisarza ds. Ochrony Danych. Sądzi bowiem, że zmiany 
w polityce prywatności Facebooka nie przybliżyły jej w żadnym stopniu 
do europejskich standardów. Formułuje też zarzuty wobec irlandzkiego 
organu, który, jego zdaniem, unika podjęcia dyscyplinujących kroków wo-
bec portalu społecznościowego26.

Austriacki prawnik spełnił jednak wolę Komisarza i ponownie przed-
stawił skargi wobec portalu. Sprawa nie doczekała się jeszcze rozpatrzenia 

24  Tamże.
25  Komisarz Ochrony Danych informuje o  tym Maksa Schremsa w  piśmie 

z dnia 8 sierpnia 2013 roku, zob. www.europe-v-facebook.org/ODPC_AUG_pub.
pdf (22.01.2014).

26  Zob. pisma Maksa Schremsa do Komisarza Ochrony Danych z 9, 12 
i  13 sierpnia 2013 roku, www.europe-v-facebook.org/ODPC_AUG_pub.pdf 
(22.01.2014).
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(stan na koniec marca 2014 roku). Max Schrems równocześnie przygoto-
wuje się do wstąpienia na drogę sądową przeciwko Facebookowi.

Max Schrems przedstawił swój sprzeciw wobec działań Facebooka 
w postaci 22 szczegółowych skarg. Większość z nich ma swoje źródło 
w strategii, która od końca 2009 roku27 stała się podstawą funkcjono-
wania portalu społecznościowego. Chodzi o domyślne ustawienia pry-
watności profili użytkowników. Od tej daty bowiem portal wprowa-
dził zasadę, iż każdy profil na portalu zaopatrywany jest w ustawienia, 
które powodują, że wszelkie dane właściciela są dostępne publicznie. 
Jeśli użytkownik tego nie akceptuje, musi samodzielnie zmienić usta-
wienia dotyczące poszczególnych kategorii danych prezentowanych na 
jego profilu28. Zatem Facebook z  premedytacją postanowił pozbawić 
użytkowników prywatności, czyniąc z ich profilu miejsce dostępne dla 
wszystkich.

Nie jest zaskoczeniem, że wielu użytkowników nie jest świadomych 
istnienia tego rodzaju ustawień, nie zmienia ich, a  zatem pozostawia 
swój profil w takiej formie, jaką automatycznie ustawił mu administrator 
portalu29.

Facebook wprowadził tego rodzaju strategię w odpowiedzi na wzrost 
popularności Twittera. Chciał z  nim konkurować większą ilością ciągle 
dostarczanych i w pełni dostępnych danych30.

To pozbawienie użytkowników prywatności i uczynienie z ich danych 
treści dostępnych dla wszystkich nie odbyło się nagle; proces zmian prze-
śledzić można dzięki publikacji Electronic Frontier Fundation. Facebook 

27  E. Butler, E. McCann, J. Thomas, Privacy setting awareness on Facebook and 
its effect on user-posted content, „Human Communication. A Publication of the 
Pacific and Asian Communication Association” (2011) 14 No. 1, s. 41.

28  K. Opsahl (Electronic Frontier Fundation), Facebook’s eroding privacy pol-
icy: a timeline, www.eff.org/deeplinks/2010/04/facebook-timeline (22.01.2014).

29  E. Butler, E.  McCann, J.  Thomas, Privacy setting awareness…, dz. cyt., 
s. 49n.

30  Tamże, s. 41.
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powstał w 2004 roku jako serwis dla studentów Harvardu. W 2005 roku 
w polityce prywatności portal zaznaczał, że informacje umieszczane na 
profilu na Facebooku będą widoczne tylko dla tych, którzy należą do przy-
najmniej jednej z grup osób wskazanych w ustawieniach prywatności wła-
ściciela tego profilu.

Ewolucja w  kierunku skłaniania użytkowników do ujawniania coraz 
większego zakresu informacji o sobie rozpoczęła się wraz z uczynieniem 
z  Facebooka serwisu ogólnodostępnego. Jeszcze w  2006 roku Facebo-
ok w swojej polityce prywatności podawał: „Rozumiemy, że możesz nie 
chcieć, żeby wszyscy na świecie mieli dostęp do informacji, którymi ty 
dzielisz się na Facebooku, dlatego dajemy ci kontrolę nad twoimi infor-
macjami”31. W 2007 roku wprowadził jednak domyślne ustawienia pry-
watności, które zakładały, że imię i  nazwisko, nazwa szkoły oraz foto-
grafia każdego użytkownika to dane dostępne publicznie, a w 2009 roku 
pojawiło się zdanie, które określić można mianem credo funkcjonowania 
portalu: „Facebook został zaprojektowany po to, żeby ułatwić ci dzielenie 
się informacjami z każdym, z kim chcesz”. Wtedy też objęto domyślny-
mi ustawieniami prywatności zakładającymi status „publiczne” wszelkie 
udostępniane informacje na profilu użytkownika32. Tym samym to na te-
goż użytkownika został przerzucony obowiązek każdorazowego określa-
nia, czy dany post lub fotografia pozostają dostępne publicznie, czy należy 
wprowadzić ograniczenia w dostępności.

Pod koniec 2009 roku polityka prywatności Facebooka zmieniła się po 
raz kolejny. Ustalono, że właściciel konta w  stosunku do takich danych 
jak nazwisko, zdjęcie profilowe, lista znajomych, płeć, region geograficz-
ny, sieć, do której należy użytkownik, strony, które polubił pozbawiony 
został możliwości wprowadzania ustawień prywatności i informacje te są 
zawsze widoczne publicznie33.

31  K. Opsahl, Facebook’s eroding privacy policy…, dz. cyt.
32  Tamże.
33  Tamże.
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3. Wytyczne dla portali społecznościowych  
chroniące dane osobowe

Kiedy Facebook formułował swoją politykę prywatności skłaniającą do 
ujawniania jak największej ilości danych o  sobie, europejskie instytucje 
działające w  obszarze ochrony danych osobowych zaczęły formułować 
wytyczne, które powinny obowiązywać portale społecznościowe. Owe 
zalecenia, których realizacja gwarantowała, że serwis działa w granicach 
prawa, nie wpłynęły na postępowanie największego na świecie medium 
społecznościowego. Trzeba je jednak przytoczyć, żeby pokazać, że pro-
blem ochrony danych osobowych w kontekście działalności tego typu ser-
wisów został dostrzeżony już na początkowym etapie ich rozwoju i nie jest 
zagadnieniem podnoszonym jedynie przez austriackiego prawnika Maksa 
Schremsa.

Efektem 30. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Da-
nych był projekt rezolucji w sprawie ochrony danych w serwisach społecz-
nościowych34. Krótki dokument wymienia najważniejsze zalecenia dla 
dostawców serwisów społecznościowych. Podobne wytyczne w  postaci 
Opinii 5/2009 w sprawie portali społecznościowych35 rok później sformu-
łowała Grupa Robocza Art. 2936, instytucja UE powołana na mocy dyrek-
tywy 95/46/WE.

Oba dokumenty poruszają przynajmniej kilkanaście problemów. 
Wśród nich pojawia się wyżej opisywane zagadnienie domyślnych usta-
wień prywatności, zawierające wytyczne różniące się zupełnie od rozwią-
zania, które stosuje Facebook. „Ustawienia domyślne odgrywają kluczo-
wą rolę w ochronie prywatności użytkowników: wiadomo jest, że jedynie 

34  30. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych, Projekt 
rezolucji w sprawie ochrony danych…, dz. cyt.

35  Grupa Robocza Art. 29, Opinia 5/2009 w  sprawie portali społecznościo-
wych…, dz. cyt.

36  Jej pełna nazwa brzmi: Grupa Robocza ds. Ochrony Osób Fizycznych w Za-
kresie Przetwarzania Danych Osobowych.
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niewielki odsetek osób korzystających z serwisu wprowadza w nich zmiany  
[…]”. Z tego też powodu – według instrukcji zawartych w wymienionych 
dokumentach – w serwisach powinny istnieć tylko ustawienia domyślne 
chroniące prywatność, które wprowadzają ograniczenia w dostępie do da-
nych umieszczanych na profilu. Nie może być mowy o stosowaniu zasad 
dorozumianej zgody na wprowadzanie bardzo szerokiego dostępu do da-
nych użytkownika, nie powinien być używany system opt-out37.

Ten system opt-out – czego Facebook również nie stosuje – nie może 
też dotyczyć indeksowalności profili użytkowników. Rzecznicy ochrony 
danych w swoim dokumencie wskazują: „dostawcy powinni zapewnić, że 
dane użytkownika będą wyświetlane w  zewnętrznych wyszukiwarkach 
jedynie, jeśli uprzednio wyraził na to wyraźną, świadomą zgodę. Niein-
deksowaność profili przez wyszukiwarki powinna stanowić ustawienie 
domyślne”38.

W zaleceniach podkreśla się konieczność informowania przez admi-
nistratorów serwisów społecznościowych w sposób przejrzysty i otwarty 
o  przetwarzaniu danych użytkowników39. Jest to bezpośrednie odwoła-
nie się do europejskich zasad ochrony danych osobowych. Instytucje for-
mułujące zalecenia dostrzegają jednak przede wszystkim nowe zjawiska 
pojawiające się wraz z rozwojem serwisów społecznościowych, a będące 
zaprzeczeniem prawa do ochrony danych. Chodzi o  ujawnianie przez 
użytkowników informacji o osobach trzecich. Zarówno rzecznicy ochro-
ny danych, jak i Grupa Robocza Art. 29 wskazują tu na ważną rolę ad-
ministratorów serwisów. Powinni oni zamieszczać „wskazówki dotyczące 
obchodzenia się z danymi osobowymi innych osób zawartymi w profilu 
danego użytkownika”40, stosować wyraźne ostrzeżenia o tym, że ujawnia-

37  Grupa Robocza Art. 29, Opinia 5/2009 w  sprawie portali społecznościo-
wych…, dz. cyt., s. 8.

38  30. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych, Projekt 
rezolucji w sprawie ochrony danych…, dz. cyt.

39  Tamże.
40  Tamże.
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nie informacji o innych osobach to naruszenie ich prywatności oraz pra-
wa do ochrony danych, a upublicznianie na profilu zdjęcia znajomego lub 
oznaczanie go na fotografii może odbyć się tylko za jego zgodą. W tym za-
kresie Grupa Robocza Art. 29 – czego próżno szukać w narzędziach sto-
sowanych przez Facebook – proponuje konkretne rozwiązanie: wprowa-
dzenie opcji zarządzania oznaczeniami. Jeśli dany użytkownik oznaczył 
kogoś na zdjęciu, to oznaczenie pojawi się na profilu dopiero, gdy uzyska 
zgodę osoby oznaczanej. Ponadto oczekiwanie na zgodę powinno także 
mieć swój termin. Jeśli w wyznaczonym czasie zgoda nie zostanie udzie-
lona, zapytanie o zgodę wygasa. Jest to oczywiście równoznaczne z bra-
kiem możliwości oznaczenia na fotografii osoby, do której zapytanie było 
kierowane41.

Odwołując się do zasady, że dane uzyskiwane od osób, których one 
dotyczą, nie mogą być nadmierne w stosunku do celów, dla których były 
gromadzone, obie instytucje wskazują: tworząc profil, użytkownicy wcale 
nie muszą występować na nim, posługując się własnym imieniem i nazwi-
skiem. Powinni mieć prawo do stosowania pseudonimów. Grupa Robocza 
Art. 29 podkreśla jeszcze, że co prawda portale mogą wymagać tego ro-
dzaju danych osobowych przy rejestracji, ale na tym podawanie nazwisk 
powinno się skończyć. Użytkownik nie może być zmuszany do prezento-
wania swojej prawdziwej tożsamości w internecie42.

Użytkownik powinien mieć także prawo do zrealizowania decyzji 
o całkowitej likwidacji swojego profilu – co według polityki prywatności 
Facebooka jest zapewnione – ale powinien również mieć pewność, że jego 
konto zostanie usunięte, gdy je porzuci (tego zaś portal nie stosuje). Zgod-
nie z zaleceniami Grupy Roboczej Art. 29 kiedy profil nie jest używany 
przez dłuższy czas, należy nadać mu status nieaktywnego, a po upływie 
kolejnego okresu – usunąć43.

41  Grupa Robocza Art. 29, Opinia 5/2009 w  sprawie portali społecznościo-
wych…, dz. cyt., s. 9.

42  Tamże, s. 13.
43  Tamże, s. 12.
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W formułowanych zaleceniach wzięto pod uwagę nie tylko użytkow-
ników serwisów społecznościowych. Co ciekawe, wraz z rozwojem tego 
rodzaju portali trzeba też chronić osoby, które z tymi mediami nie miały 
nic wspólnego, czyli nie założyły profilu. Okazuje się bowiem, że porta-
le społecznościowe mają możliwość gromadzenia danych o tego rodzaju 
osobach, uzyskując wiedzę o nich od użytkowników Facebooka. Odbywa 
się to chociażby poprzez importowanie listy adresów z  poczty elektro-
nicznej użytkowników do ich profilu (gdzie znajdował się adres mailowy 
osoby nie działającej na Facebooku), poprzez to, że te osoby zostały ozna-
czone na zdjęciach przez użytkowników portalu oraz że informacje o nich 
pojawiają się w postach tychże użytkowników. W ostatnim czasie możli-
wy zakres gromadzonych informacji został jeszcze rozszerzony z powodu 
pojawienia się możliwości używania aplikacji Facebook na smartfonach. 
Instalując ją, użytkownik godzi się na dostęp serwisu społecznościowego 
do kontaktów z telefonu, rejestru połączeń, lokalizacji i danych z innych 
aplikacji, a zatem ogromnego zasobu wiedzy nie tylko o nim samym, ale 
o wszystkich jego znajomych44.

Problem gromadzenia i  zapewne przetwarzania danych osób, które 
nie rejestrowały się na portalu społecznościowym (czyli nie wyraziły 
zgody na jakiekolwiek przetwarzanie danych) dostrzegła Grupa Robocza 
Art. 29 w analizowanym dokumencie z 2009 roku. Już wtedy ostrzega-
ła, że zbieranie i  używanie informacji o  takich osobach może nastąpić 
tylko wtedy, gdy zostanie spełniony któryś z  warunków określonych 
w  art. 7  dyrektywy 95/46/WE45. Grupa Robocza Art. 29 dodawała ka-

44  A. Walkowiak, Ciemna strona Facebooka, www.panoptykon.org/wiado-
mosc/ciemna-strona-facebooka (22.01.2014).

45  Art. 7  dyrektywy 95/46/WE: „Państwa Członkowskie zapewniają, że 
dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wówczas gdy: osoba, której dane 
dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę; lub przetwarzanie danych jest 
konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub w celu podjęcia działań na życzenie osoby, której dane dotyczą, przed za-
warciem umowy; lub przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania zo-
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tegorycznie: „Ponadto podstawy prawnej nie ma tworzenie wstępnie 
opracowanych profili osób nie będących członkami poprzez zestawie-
nie danych zamieszczanych niezależnie przez użytkowników SNS [sie-
ciowych serwisów społecznościowych  –  przyp. aut.], w  tym informacji 
o kontaktach uzyskanych na podstawie umieszczanych w serwisie ksią-
żek adresowych”46.

4. Unijna reforma ochrony danych osobowych

Problem ochrony danych osobowych przedstawiony w  niniejszej 
rozprawie w  kontekście funkcjonowania Facebooka ma rzecz jasna 
swój szerszy wymiar i nie dotyczy tylko sieci społecznościowych. Wie-
le unijnych dokumentów, które mówią o  ochronie tego prawa, rozpa-
truje je właśnie w  tym obszerniejszym zakresie  –  w  odniesieniu do 
całej przestrzeni internetu. Jednym z  nich jest Zalecenie Parlamentu 
Europejskiego z  dnia 26 marca 2009 roku dla Rady w  sprawie utrwa-
lania bezpieczeństwa i  podstawowych wolności w  internecie. W  zale-
ceniu zwrócono uwagę na cyberprzestępczość, kradzieże tożsamości, 
ale także na postępowanie charakterystyczne dla administratorów 

bowiązania prawnego, któremu administrator danych podlega; lub przetwa-
rzanie danych jest konieczne dla ochrony żywotnych interesów osób, których 
dane dotyczą; lub przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania 
wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicz-
nej przekazanej administratorowi danych lub osobie trzeciej, przed którą ujaw-
nia się dane; lub przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikają-
cych z uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby trzeciej, lub 
osobom, którym dane są ujawniane, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie 
podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wol-
nościami osoby, której dane dotyczą, które gwarantują ochronę na podstawie 
art. 1 ust. 1”.

46  Grupa Robocza Art. 29, Opinia 5/2009 w  sprawie portali społecznościo-
wych…, dz. cyt, s. 10.
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portali społecznościowych, czyli dążenie do kontrolowania użytkow-
ników, śledzenie ich działań w internecie i tworzenie na tej podstawie 
profili tychże użytkowników47, aby ten sposób zebrane dane zaoferować 
w reklamodawcom48.

Owo zalecenie Parlamentu Europejskiego  –  co prawda niewiążą-
ce – miało jednak przypomnieć o ciągle obowiązującej dyrektywie 95/46/
WE i  zwrócić uwagę państwom członkowskim na najbardziej wrażliwe 
zagadnienia wywołane rozwojem internetu. Zalecenie można także po-
traktować jako wyraźny dowód na to, że dyrektywa 95/46/WE w czasach 
istnienia globalnej sieci przestała być skuteczna, jej regulacje potrzebo-
wały doprecyzowania i uzupełnienia o definicje przystające do nowej rze-
czywistości. Nie bez przyczyny więc w 2009 roku na forum Unii Euro-
pejskiej podjęto inicjatywę zmierzającą do zreformowania unijnego prawa 
ochrony danych. Działania rozpoczęła Komisja Europejska z najbardziej 
zaangażowaną w  przedsięwzięcie komisarz ds. sprawiedliwości Viviane 
Reding, najpierw przeprowadzając konsultacje, a  następnie proponując 
najważniejsze założenia reformy w  komunikacie Komisji z  25 stycznia 
2012 roku49.

Założenia istotne z punktu widzenia funkcjonowania portali społecz-
nościowych to:

•	 wymóg uzyskania od osoby udostępniającej swoje dane wyraźniej 
zgody na używanie i  przetwarzanie tych danych („na podstawie 
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego ze strony 
danej osoby i w sposób dobrowolny”);

47  M. Gruchoła, Ochrona użytkowników…, dz. cyt., s. 144.
48  Więcej na temat profilowania: M. Szumańska, Co warto wiedzieć o śledze-

niu i profilowaniu w sieci?, www.panoptykon.org/wiadomosc/co-warto-wiedziec
-o-sledzeniu-i-profilowaniu-w-sieci (22.01.2014).

49  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów Ochrona prywat-
ności w  połączonym świecie  –  europejskie ramy ochrony danych w  XXI wieku, 
COM(2012) 9.
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•	 prawo do bycia zapomnianym w internecie (jeśli użytkownik zde-
cyduje się na kasowanie swoich danych, musi nastąpić faktyczne ich 
usunięcie);

•	 zapewnienie łatwego dostępu do swoich danych dla użytkowników 
oraz prawo do przenoszenia danych (chodzi tu o możliwość otrzy-
mania swoich danych od administratora, a następnie na przykład 
przeniesienie ich na inny portal społecznościowy);

•	 wzmocnienie prawa do uzyskiwania szczegółowych informacji 
o tym, jak dane użytkowników są przetwarzane;

•	 nadanie krajowym organom ochrony danych większych kompeten-
cji w zakresie rozpatrywania skarg, a także nakładania skutecznych 
i odstraszających sankcji50.

Reforma ochrony danych ma objąć też wiele szczegółowych uregulo-
wań, poczynając od rozszerzenia definicji danych osobowych (o między 
innymi ślady cyfrowe), na obostrzeniach dotyczących transferu między-
narodowego danych kończąc51.

Trwające prace ciągle jednak napotykają trudności. Wskazuje się, że 
brak porozumienia między trzema unijnymi instytucjami – Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją– jest wynikiem nacisków ze strony przedsię-
biorstw z branży internetowej lobbujących za łagodnymi zapisami w tej 
materii52. Przyszłość reformy prawa ochrony danych jest więc ciągle nie-
znana. W tym miejscu należy zatem przywołać wskazania dekretu Inter 
mirifica, które mogą być przypomnieniem dla unijnych instytucji o obo-
wiązkach wobec obywateli Wspólnoty Europejskiej.

50  Tamże, s. 6.
51  Por. przemówienie komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding na sesji 

plenarnej Parlamentu Europejskiego 3  lipca 2013 roku, www.europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-13–607_en.htm (23.01.2014). Na temat reformy pisze tak-
że M. Gruchoła, Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, 
Lublin 2012, s. 145n.

52  Por. K. Szymielewicz, Prywatność 2014: krajobraz po bitwie, www.panopty-
kon.org/wiadomosc/prywatnosc-2014-krajobraz-po-bitwie (23.01.2014).
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Wskazania te wynikają między innymi z  faktu, że dekret Inter mi-
rifica dostrzega zjawisko braku odpowiedzialności za swoją działalność 
w sferze mediów ze strony osób, które zawodowo zajmują się środkami 
społecznego przekazu. Nie można liczyć tylko na ich dobrą wolę. Dla-
tego dekret podkreśla potrzebę ingerencji władz świeckich w regulowa-
nie tego obszaru: „Szczególne zobowiązania ciążą na władzy świeckiej 
z  racji przeznaczenia tych środków dla dobra społecznego”. Ta władza 
powinna „otoczyć opieką odbiorców, by swobodnie mogli korzystać ze 
swoich praw […] starać się należycie i pilnie przez ustanowienie i egze-
kwowanie specjalnych praw, by ze złego używania tych środków nie wy-
nikło poważne niebezpieczeństwo dla dobrych obyczajów oraz postępu 
społecznego”53.

5. Dekret Inter mirifica jako źródło wskazań  
dla właścicieli i użytkowników  
mediów społecznościowych

Dekret wskazuje jednak, że obowiązki w zakresie funkcjonowania sfe-
ry mediów ciążą także na osobach i instytucjach kształtujących i przeka-
zujących do odbioru treści medialne. Dekret wymienia tutaj dziennika-
rzy, pisarzy, aktorów, reżyserów, producentów, nakładców, dystrybutorów, 
wynajmujących lokale, agentów i sprzedawców, krytyków54. Z powodze-
niem jednak wskazanie to można odnieść do administratora Facebooka 
jako twórcy i zarządcy struktury oraz sposobu funkcjonowania medium 
społecznościowego. Dekret zawiera więc wezwanie dla twórców tego 
i innych portali społecznościowych: „obowiązkiem ich przeto będzie tak 
układać czynniki ekonomiczne, polityczne czy artystyczne, by one nigdy 
nie sprzeciwiały się dobru wspólnemu”55.

53  IM 12
54  Tamże, 11.
55  Tamże.
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Podstawowym kryterium oceny działalności mediów jest dobro 
wspólne, dobro odbiorców. Dekret jednak bardziej precyzyjnie definiu-
je grupę, o  którą należy się szczególnie troszczyć. Chodzi o  młodzież. 
Twórcy dokumentu kierują najpierw uwagi do niej samej. Wskazują, iż 
powinna wyrobić w  sobie przyzwyczajenie do korzystania ze środków 
społecznego przekazu „z umiarem i poczuciem karności”56. Ważne jest 
też, aby młodzi odbiorcy dążyli do zrozumienia prezentowanych im 
przekazów medialnych i aby otrzymywali od dorosłych wskazówki co do 
ich oceny.

Troska o  młodzież w  zakresie edukacji medialnej musi być zatem 
domeną nauczycieli, wychowawców, rodziców. Dekret podkreśla tu jed-
nak także rolę władzy świeckiej (musi ona popierać inicjatywy w zakre-
sie mediów, które są pożyteczne dla młodzieży) oraz właścicieli mediów 
i twórców przekazów medialnych: „zawsze zaś niechaj pamiętają o tym, 
że większość czytelników i widzów stanowi młodzież, która potrzebuje 
takich pism i takich widowisk, które dawałyby godziwą rozrywkę, a jed-
nocześnie pociągałyby umysły do wyższych rzeczy”57.

Podkreślenie w tym miejscu tych zapisów dekretu, które odnoszą się 
do młodzieży, ma swoją istotną przyczynę. Facebook, który zgodnie ze 
wskazaniami dekretu w zakresie odpowiedzialności właścicieli i twórców 
mediów powinien pamiętać o dobru użytkowników, do dbałości o nich jest 
szczególnie zobowiązany. To właśnie młodzież stanowi bowiem dominu-
jącą grupę wśród osób, które korzystają z tego portalu społecznościowego. 
Równocześnie młodzi ludzie są też bardzo aktywnymi użytkownikami, co 
sprawia, że dopóki Facebook nie zmieni swojej strategii łamania prawa, to 
oni w największym stopniu (bardziej niż dorośli) będą odczuwać skutki 
braku ochrony danych osobowych.

Problem portali społecznościowych i  w  ogóle internetu w  odniesie-
niu do aktywności młodych użytkowników podniesiony został już przez 
organ zajmujący się ochroną danych w  Polsce  –  Głównego Inspektora 

56  Tamże.
57  Tamże.
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Ochrony Danych Osobowych. Traktuje o nim dokument Postrzeganie za-
gadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i mło-
dzież. Raport z badań58.

Badania przeprowadzone zostały wśród dzieci i młodzieży w dwóch 
grupach wiekowych: 12–13 lat oraz 15–16 lat w okresie od grudnia 2011 roku 
do marca 2012 roku w 120 szkołach podstawowych i 120 gimnazjach. Nie 
dotyczyły tylko portali społecznościowych, ale także korzystania z poczty 
elektronicznej, blogów, chat-roomów. Wyniki nie pozostawiły jednak wąt-
pliwości, że wśród badanych to portale społecznościowe są najpopular-
niejszymi serwisami internetowymi. Dane mówią, że 87,71 proc. badanych 
uczniów tworzyło własny profil na wybranym portalu społecznościowym, 
70,38 proc. uczniów poświęcało do 3  godzin dziennie na przeglądanie 
i uczestnictwo na portalach, a dla 15,42 proc. badanych czas ten wynosił 
ponad 3 godziny dziennie59.

Ta aktywność obejmuje siłą rzeczy udostępnianie informacji o sobie 
i  innych. 18,5 proc. uczniów przyznało, że umieściło na portalach infor-
macje o swoim życiu prywatnym; 8,3 proc. – o swojej rodzinie lub przyja-
ciołach, a 44,37 proc. umieściło tam zdjęcia i filmy o sobie, swojej rodzinie 
lub przyjaciołach. Co może być optymistyczne, badani dosyć często py-
tali o zgodę osoby trzecie na umieszczenie o nich informacji. Zrobiło tak 
71,36 proc. uczniów60.

Równocześnie młodzi użytkownicy sami sprawdzali, czy ktoś umieścił 
informacje o nich w internecie61. Dokonało tego 51,18 proc. badanych. 65,43 

58  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Postrzeganie 
zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież. 
Raport z  badań, www.panoptykon.org/files/raport-koncowy-z-badan-giodo.pdf 
(24.01.2014).

59  Tamże, s. 63.
60  Tamże, s. 61.
61  W tym miejscu i następnym przedstawione są badania dotyczące Internetu, 

nie tylko portali społecznościowych. Należy się jednak spodziewać, że z racji po-
pularności tego rodzaju portali badania odnoszą się głównie do nich.
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proc. zażądało usunięcia informacji o nich samych, które ujawniła inna 
osoba62.

Badania pokazały, że uczniowie ponoszą konsekwencje umieszczania 
danych o  sobie i  innych osobach w  internecie (a zatem konsekwencje 
między innymi polityki Facebooka skłaniającej do braku oporów w dzie-
leniu się informacją). Wyniki mówią, że wśród badanych byli uczniowie, 
którzy:

•	 mieli problemy po umieszczeniu w internecie informacji o sobie – 
5,62 proc.;

•	 mieli problemy po umieszczeniu informacji o innych osobach – 3,44 
proc.;

•	 zostali poproszeni o usunięcie informacji o  innych osobach, które 
umieścili w internecie – 6,31 proc.;

•	 zostali wirtualnie skrzywdzeni – 4,7 proc.;
•	 zostali skrzywdzeni w realnym życiu po ujawnieniu swoich danych 

osobowych w internecie – 3,21 proc.63.

Podsumowanie

Brak ochrony danych to tylko mały wycinek problemu, który do-
tyka ludzi korzystających z  portali społecznościowych czy w  ogóle 
używających internetu do różnych celów, wysyłając informacje pocz-
tą elektroniczną lub robiąc zakupy w  sieci. Osobom obecnym w  tym 
wirtualnym świecie grozi bowiem nie tylko sytuacja, kiedy ktoś – spro-
wokowany przez społecznościowe narzędzie – oznaczy ich na zdjęciu 
lub poda informację o  nich. Technologie stosowane przez sieciowe 
przedsiębiorstwa oferujące różne usługi pozwalają śledzić poczynania 

62  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Postrzeganie 
zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież…, 
dz. cyt., s. 59.

63  Tamże, s. 71.
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ludzi w internecie i w ten sposób konstruować wszechstronną wiedzę 
na ich temat64. Znika więc prywatność, a informacja o ludziach, ich za-
interesowaniach, zajęciach, przyzwyczajeniach umożliwia oferowanie 
im w  sieciowym świecie nie tylko reklam, które celnie trafiają w  ich 
gusta. W bardziej pesymistycznych wizjach mówi się o możliwościach 
przewidywania przyszłych ruchów użytkowników w sieci, ich wyborów 
i podsuwaniu im wcześniej tego, co z pewnością będą chcieli zobaczyć 
lub wyszukać, czyli przejmowaniu kontroli nad ich decyzjami. Dlatego 
Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywat-
ności ostrzega w swojej Rezolucji w sprawie śledzenia w sieci i ochrony 
prywatności: „[…] śledzenie stwarza poważne zagrożenia dla ochrony 
prywatności obywateli w społeczeństwie informacyjnym, grożąc eroz-
ją kluczowych zasad przejrzystości, ograniczenia celu i  możliwości 
kontroli przez osobę fizyczną”65. Rezolucja zawiera też wezwania, które 
podkreślają znaczenie ochrony prywatności. Jest tu mowa między in-
nymi o tym, że niejawne śledzenie może być wykorzystywane nie tylko 
do celów związanych z bezpieczeństwem, wykrywaniem oszustw i za-
rządzaniem siecią, użytkownikom trzeba dać do dyspozycji narzędzia, 
które pozwolą kontrolować wykorzystywanie ich danych osobowych 
w  internecie, należy stworzyć mechanizmy wykorzystywania technik 
anonimizacji i pseudonimizacji.

Rezolucja ma charakter niewiążącego wezwania do stosowania do-
brych praktyk. Większą nadzieję na zapewnienie ochrony prywatności 
można łączyć z regulacjami wprowadzanymi na poziomie Unii Europej-
skiej, jak chociażby z reformą ochrony danych osobowych, gdzie również 

64  Więcej na ten temat: B. Mrożewski, Google, Facebook nas szpiegują, www.pcfor-
mat.pl/Google-Facebook-nas-szpieguja,a,1236,strona,8 (9.04.2014) oraz E.  Mis- 
tewicz, Trzecia dekada Orwella, „Nowe Media” 2013 nr 6.

65  35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywat-
ności, Rezolucja w  sprawie śledzenia w  sieci i  ochrony prywatności, Warsza-
wa, 23–26.09.2013, www.telix.pl/images/201301/Rezolucja_web-tracking.pdf 
(9.04.2014).
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jest mowa o zasadach śledzenia i profilowania w sieci. Niedawno wydany 
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Polityka wo-
bec internetu i  zarządzania internetem. Rola Europy w  kształtowaniu 
przyszłości zarządzania Internetem”66 daje natomiast szansę na szersze 
potraktowanie zagadnienia. Niesie z  sobą perspektywę wprowadzenia 
całościowej regulacji dotyczącej tego obszaru.

66  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Ko-
mitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Polityka wobec internetu 
i zarządzania Internetem, COM(2014) 72.


