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EIOD zachęca do nowej debaty w sprawie Big Data 

 

W dniu dzisiejszym, w związku z publikacją swojej opinii „Meeting the Challenges of Big 
Data” [Wobec wyzwań związanych z Big Data], Europejski Inspektor Ochrony Danych 
(EIOD) oświadczył, że chce rozpocząć nową, otwartą dyskusję, z udziałem 
ustawodawców, organów regulacyjnych, przemysłu, ekspertów ds. IT, naukowców i 
społeczeństwa obywatelskiego, w celu znalezienia sposobu na wykorzystanie atutów 
wynikających z dużych zbiorów danych, zachowując jednocześnie skuteczniejszą i 
bardziej innowacyjną ochronę godności oraz podstawowych praw i wolności.  

Europejski Inspektor Ochrony Danych Giovanni Buttarelli stwierdził: „W odniesieniu do 
Big Data większa ochrona danych oraz rozszerzona kontrola użytkowników mają 
kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnego wykorzystania takich danych w przyszłości. 
Opracowane ustawy o ochronie prywatności służą ochronie naszych podstawowych 
praw i wartości. Dla podmiotów przemysłowych i publicznych kwestią nie jest, czy 
stosować te przepisy ustawodawcze, ale jak je stosować skutecznie. Chcemy 
współpracować ze wszystkimi kluczowymi partnerami w UE i poza UE oraz analizować 
twórcze i perspektywiczne rozwiązania służące lepszej ochronie wartości przy 
jednoczesnym osiąganiu korzyści społecznych leżących w interesie publicznym”. 

Ewolucja internetu doprowadziła do tego, że śledzenie zachowań ludzi stało się 
zasadniczym źródłem przychodów dla niektórych najlepiej prosperujących 
przedsiębiorstw. Zmiany te wymagają krytycznej oceny i poszukania realnych 
rozwiązań alternatywnych. 

Kontynuując wątek ze swojej niedawnej opinii w sprawie etyki w zakresie danych, EIOD 
wzywa organizacje do zachowania odpowiedzialności i przejrzystości, a przez to do 
stosowania nowego etycznego podejścia do przetwarzania gromadzonych przez nie 
danych osobowych. Podkreśla, że budowanie zaufania konsumentów stanowi 
inteligentną strategię biznesową, polegającą na przestrzeganiu ustawodawstwa w 
zakresie ochrony danych oraz na demonstrowaniu szacunku wobec osób, których dane 
osobowe są używane, poprzez umożliwienie im dynamicznej kontroli nad ich własnymi 
danymi osobowymi, począwszy od praw dostępu, możliwości przenoszenia danych oraz 
skutecznych mechanizmów wejścia („opt-in”) i wyjścia („opt-out”) uzależnionych od 
okoliczności.  

Przedsiębiorstwa i inne organizacje inwestujące w poszukiwanie innowacyjnych 
sposobów wykorzystania danych osobowych powinny zastosować to samo 
nowoczesne podejście do wdrażania przepisów w zakresie ochrony danych.    

Organizacje muszą wykazać się dużo większą przejrzystością: poprzez przekazywanie 
osobom jasnych informacji o tym, jakie dane o nich są przetwarzane, z uwzględnieniem 
danych pochodzących z obserwacji lub analizy, oraz poprzez skuteczniejsze 
informowanie ich o sposobach i celach wykorzystania ich danych. 

Kontrola użytkowników pomoże zagwarantować, że osoby będą w stanie skuteczniej 
wykrywać przypadki niesprawiedliwego traktowania i radzić sobie z pomyłkami. Będzie 
ona również oznaczała, że osoby będą miały autentyczną możliwość świadomego 
wyboru oraz większą kontrolę nad swoimi danymi. 

EIOD zachęca UE do zapewnienia spójności w zakresie ochrony konsumentów, 
przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz badań i rozwoju, co zostało już 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-09-11_Data_Ethics_EN.pdf


poruszone w opinii EIOD w sprawie ochrony prywatności oraz konkurencyjności w erze 
Big Data.  

Europejski Inspektor Ochrony Danych pragnie pobudzić merytoryczną dyskusję 
szczególnie w UE, uwzględniając organizację w niedalekiej przyszłości warsztatów dla 
decydentów i innych ekspertów na temat ochrony dużych zbiorów danych. Uczestnicząc 
w tym dialogu, EIOD zamierza skierować uwagę na wyzwania związane z Big Data w 
kontekście prawa do prywatności i prawa do ochrony danych. 

  

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
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Informacje ogólne 
 

Prywatność i ochrona danych są prawami podstawowymi w UE. Ochrona danych jest prawem podstawowym 
chronionym na mocy przepisów prawa europejskiego i zapisanym w art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.  
 
Zasady ochrony danych w instytucjach UE, jak również obowiązki Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 
(EIOD) określono szczegółowo w rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. EIOD jest względnie nowym, ale coraz 

bardziej wpływowym niezależnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za monitorowanie przetwarzania 
danych osobowych przez instytucje i organy UE, doradztwo w zakresie polityki i ustawodawstwa mającego wpływ 
na ochronę prywatności oraz współpracę z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnego poziomu ochrony 
danych. 
 
Giovanni Buttarelli (Europejski Inspektor Ochrony Danych) oraz Wojciech Wiewiórowski (zastępca EIOD) 

zostali powołani wspólną decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady. Mianowani na pięcioletnią kadencję, objęli 
urząd w dniu 4 grudnia 2014 r.  
 
Strategia EIOD na lata 2015–2019: W ogłoszonym dnia 2 marca 2015 r. planie na lata 2015–2019 

podsumowano najważniejsze wyzwania związane z ochroną danych i prywatności w nadchodzących latach, jak 
też wskazano trzy cele strategiczne EIOD wraz z dziesięcioma działaniami prowadzącymi do ich osiągnięcia. 
Celami tymi są: 1) ochrona danych w erze cyfrowej; 2) budowa globalnych partnerstw; oraz 3) otwarcie nowego 
rozdziału w ochronie danych w UE.  
 
Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (żyjącej) 

osoby fizycznej. Przykładami są imiona i nazwiska, daty urodzenia, fotografie, nagrania wideo, adresy e-mail i 
numery telefonów. Inne dane, takie jak adresy IP i treść komunikacji – związane z użytkownikami końcowymi 
usług komunikacyjnych lub dostarczone przez nich – są również uważane za dane osobowe.  
 
Prywatność: Prawo jednostki do spokoju oraz kontroli nad dotyczącymi jej informacjami. Prawo do prywatności 

lub życia prywatnego jest zapisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka (art. 12), europejskiej konwencji 
praw człowieka (art. 8) oraz Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 7). W Karcie zapisano także 
wyraźnie prawo do ochrony danych osobowych (art. 8).  
 
Przetwarzanie danych osobowych: Zgodnie z art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 45/2001 przetwarzanie 

danych osobowych oznacza „każdą operację lub zestaw operacji, dokonywanych na danych osobowych przy 
pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np.: gromadzenie, nagrywanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie przez 
transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, 
usuwanie lub niszczenie”. Zob. glosariusz na stronie internetowej EIOD.  
 
Duże zbiory danych: Gigantyczne zbiory danych cyfrowych będące w posiadaniu przedsiębiorstw, rządów i 

innych dużych organizacji, które są poddawane szczegółowej analizie przy użyciu algorytmów komputerowych. 
Zob. także opinię 03/2013 Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie celowości, s. 35. 
 
 

 
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) jest niezależnym organem nadzorczym odpowiedzialnym za 
ochronę danych osobowych i prywatności oraz krzewienie dobrych praktyk w instytucjach i organach UE. Swoje 
zadania realizuje on: 

 monitorując przetwarzanie danych osobowych przez administrację UE;  

 doradzając w zakresie polityk i ustawodawstwa mających wpływ na prywatność; 

 współpracując z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnej ochrony danych. 
 

 

Opinia EIOD jest dostępna na stronie internetowej EIOD. Dodatkowe informacje: press@edps.europa.eu 

EIOD – europejski strażnik ochrony danych osobowych 

www.edps.europa.eu. 

 Obserwuj nas na Twitterze: @EU_EDPS 
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