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EIOD rozpoczyna prace nad nową etyką
cyfrową
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) ogłosił dzisiaj, że wkrótce rozpoczną
się prace nad nową etyką cyfrową. EIOD zainicjował szeroko zakrojoną debatę
zarówno w UE, jak i na całym świecie, dotyczącą sposobów zapewnienia
integralności naszych wartości przy jednoczesnym czerpaniu korzyści z nowych
technologii. W trakcie wystąpienia na dorocznej konferencji „Komputery, prywatność i
ochrona danych” (CPDP) poinformowano, że wczoraj została utworzona Grupa
Doradcza ds. Etyki, która umożliwi zapewnienie korzyści z technologii
społeczeństwu i gospodarce w sposóbwzmacniający prawa i swobody jednostek.
Giovanni Buttarelli, EIOD, stwierdził: „W większości zgadzamy się, że każdy z nas
jest czymś więcej niż tylko sumą naszych danych, a jednocześnie nasze określone
ilościowo ego definiuje nas w większym stopniu niż kiedykolwiek. Nasza prywatność
stała się niemalże towarem, który jest wykorzystywany do sprzedawania nam
pomysłów i produktów lub do wpływania na nasze zachowanie.Dlatego też z
przyjemnością ogłaszam, że EIOD – przy wsparciu Grupy Doradczej ds. Etyki –
rozpoczął prace nad ponownym rozważeniem etycznego wymiaru powiązań między
prawami człowieka, technologią, rynkami i modelami biznesowymi oraz ich wpływu
na prawa do prywatności i ochrony danych w otoczeniu cyfrowym.Z pomocą tej
grupy zamierzamy zidentyfikować w najbliższych latach nowe podejście etyczne,
tak aby jednostki nie były już dłużej sprowadzane do jedynie podmiotów danych w
otoczeniu cyfrowym”.
Grupa sześciu wybitnych osobistości, z których każda jest ekspertem w swojej
dziedzinie, będzie analizować kwestię etyki cyfrowej z akademickiego i praktycznego
punktu widzenia.
EIOD zachęca do zaangażowania w projekt innych liderów, tak aby reprezentowany
był szeroki wachlarz perspektyw, co zapewni równowagę i różnorodność. W
związku z powyższym w skład Grupy Doradczej wejdą inni eksperci, na przykład w
drodze wywiadów i warsztatów z wybitnymi przedstawicielami środowiska
naukowego z całego świata oraz z ekspertami ds. ochrony danych. Ze względów
przejrzystości okresowe podsumowania prac będą udostępniane publicznie.
Poza zapewnieniem obsługi sekretariatu, infrastruktury i zakresu uprawnień
EIOD wniesie w prace grupy pomysły, na przykład w jaki sposób można uwzględnić
doświadczenie, zdrowy rozsądek i moralność w zautomatyzowanych procesach
decyzyjnych. Oczekuje się, że w pozostałych kwestiach członkowie grupy, którzy nie
będą otrzymywali wynagrodzenia, będą pracowali niezależnie, wolni od
jakichkolwiek wpływów czy konfliktów interesu.

Grupa ma przedstawiać swoje ustalenia, zalecenia i poglądy w formie sprawozdań
(okresowych, streszczeń i końcowych), które będą prezentowane podczas spotkań
informacyjnych i warsztatów przy wsparciu szanowanych moderatorów. Oczekuje
się, że do stycznia 2017 r. kompletny projekt zostanie przedłożony do konsultacji
społecznych, dzięki czemu opinia publiczna, grupy społeczeństwa obywatelskiego i
przedstawiciele branży będą mogli wnieść swój wkład w te dyskusje.
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książka pt. „Who Owns the Future?” otrzymała w 2014 r. przyznawaną przez Harvard nagrodę
literacką Goldsmith Book Prize. Założyciel lub inicjator szeregu start-upów, pisze i wygłasza wykłady
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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.
Inspektor wywiązuje się z powierzonych mu zadań:

monitorując przetwarzanie danych osobowych przez administrację UE;

doradzając w zakresie polityki i przepisów, które wywierają wpływ na kwestie związane z
prywatnością;

współpracując z podobnymi organami w celu zapewnienia spójnej ochrony danych.
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