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DANE OSOBOWE JAKO WALUTA ZWIĄZANA Z UCZESTNICTWEM
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Z mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy Twitter, korzystają
współcześnie miliony osób na całym świecie. Każda z nich, aby móc użytkować oferowane
usługi, musi spełnić narzucone odgórnie warunki. Kluczowym i podstawowym z nich jest
przekazanie swoich danych osobowych, które w ciągu całego okresu użytkowania są
gromadzone, przetwarzane i udostępniane. Tym samym przyszły użytkownik najpierw musi
zapłacić, a dopiero później otwierają się przed nim możliwości, jakie dają portale
społecznościowe. Prawo odnoszące się do ochrony danych osobowych wiąże nie tylko
właścicieli tych danych, ale także, a może przede wszystkim podmioty, które tymi danymi
administrują. Polityka prowadzona przez media społecznościowe pokazuje, że pomimo iż
nacisk kładziony na zapewnienie ochrony tych danych stale wzrasta, stosowane mechanizmy i
zabezpieczenia wciąż są jeszcze niewystarczające.
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Zamieszczamy w nich zdjęcia, relacje z życia prywatnego, wykorzystujemy je do nawiązania
nowych i podtrzymania dotychczasowych znajomości. Dołączając do kolejnych zamkniętych
grup, dzielimy się swoimi pasjami z innymi użytkownikami sieci, a dostępne artykuły, gry i
forawykorzystujemy jako pewne formy rozrywki. Na temat zastosowania i możliwości, jakie
dają media społecznościowe typu Facebook, Instagram czy Twitter, można napisać wiele, co
też zresztą jest czynione przez badawczy i znawców tej problematyki. Skala zjawiska
polegającego na masowym wręcz posługiwaniu się internetem w celu uczestnictwa w życiu
społeczności popularnych portali rośnie z roku na rok. Nie bez powodu zresztą utarło się
powiedzenie: „Nie ma cię w Internecie? Nie istniejesz” 1. Jak pokazują wyniki badań ujęte w
raporcie Digital 20192, opracowanym przez Hootsuite i We Are Social, w 2019 r. z mediów
społecznościowych na całym świecie korzystało 3,484 mld użytkowników (a więc 45%
ludności całego świata), z czego w Europie 462,5 mln. Tylko w styczniu 2019 r. aż 98%
spośród osób, które korzystały z internetu, było również użytkownikamimediów
społecznościowych. Według raportu w Polsce z mediów społecznościowych korzysta 47%
użytkowników, a więc o 2% więcej niż wynosi średnia w skali całego świata.
1
2

Zob.:https://www.newsweek.pl/polska/nie-ma-cie-w-internecie-nie-istniejesz/xs2w5j9(dostęp: 7.07.2020 r.).
Tekst raportu dostępny jest na stronie:https://wearesocial.com/global-digital-report-2019(dostęp: 7.07.2020 r. ).
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Najpopularniejszym portalem już od kilku lat pozostaje Facebook (2,271 mld użytkowników),
tuż za nim znajduje się serwis YouTube (1,900 mld), zaś trzecie miejsce zajmuje Messenger
(1,500 mld). Z Instagrama w 2019 r. korzystało 1 mld użytkowników3.
Warunkiem koniecznym rozpoczęcia korzystania z portali społecznościowych jest
dokonanie rejestracji konta użytkownika. Proces ten, jak i możliwości oferowane przez media
społecznościowe z reguły są bezpłatne. Czy jednak faktycznie użytkownik otrzymuje te
usługi za darmo? Trudno się z tym zgodzić, biorąc pod uwagę zakres danych osobowych,
jakie musimy podać w celu zarejestrowania konta, oraz danych, jakie są gromadzone i
przetwarzane przez poszczególne portale. To właśnie dane osobowe użytkowników stanowią
niejako walutę, którą trzeba zapłacić, aby móc korzystać ze wszystkich możliwości
oferowanych przez media społecznościowe. Dla lepszego zrozumienia, jak funkcjonuje ten
mechanizm, przeanalizowano treści regulaminów takich portali, jak Facebook, Instagram oraz
Twitter, co pozwoliło zobrazować wykorzystanie tej specyficznej „waluty” w praktyce.
Niniejsza publikacja stanowi zaledwie wprowadzenie do tematyki poświęconej ochronie
danych osobowych w aspekcie działalności mediów społecznościowych, jednakże
zaakcentowane w niej problemy i wątpliwości mogą stanowić cenny zaczyn dalszych
rozważań naukowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Korzystanie z internetu powoduje, że przestajemy być anonimowi, a każda nasza
aktywność pozostawia po sobie w sieci ślad cyfrowy. Nawet jeśli nie udostępniamy swojego
imienia, nazwiska czy adresu zamieszkania, informacje na temat naszych preferencji,
odwiedzanych stron internetowych czy zakupów robionych w sieci są gromadzone na
serwerach właścicieli serwisów oraz dostawców usług. Ta nieograniczona wolność
korzystania z internetu okazała się być w rzeczywistości transakcją wymienną, w której
konsument, a więc użytkownik w zamian za oferowane możliwościpłaci – często niestety
nieświadomie–swoimi danymi4. Popularne portale społecznościowe funkcjonują w oparciu o
swoje regulaminy, które określają sposób korzystania z udostępnianych produktów. Znaczący
wpływ na ich obecny kształt wywarło wprowadzenie przepisów ogólnego rozporządzenia o

3

https://socialpress.pl/2019/02/ilu-uzytkownikow-korzysta-z-sieci-i-social-media-w-2019-roku(dostęp:
7.07.2020 r.).
4
W. Lis, Zjawisko profilowania jako przejaw naruszenia prawa do prywatności w środowisku cyfrowym [w:]
Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko,
J. Sobczak,Warszawa 2017, s. 171, 175.
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ochronie danych5, które zaczęły obowiązywać 25.05.2018 r. i spowodowały konieczność
dostosowania dotychczas przyjmowanych zasad do nowych rozwiązań prawnych. Ochrona
danych osobowych i prywatności została zagwarantowana w wielu aktach normatywnych,
zarówno o charakterze międzynarodowym, jak i o charakterze krajowym. Warto wskazać
chociażby na art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, gwarantujący prawo do
poszanowania życia prywatnego, rodzinnego, domu oraz komunikowania się, oraz art. 8 tegoż
aktu, przyznający każdej osobie fizycznej prawo do ochrony danych osobowych 6.
Pojęcie przetwarzania7 danych osobowych definiuje art. 4 pkt 2 RODO. Wymienione w
nim operacje mają charakter przykładowy, pomocniczy, przywołanie ich katalogu ma ułatwić
zrozumienie, czym jest przetwarzanie danych. Warto przy tym zaznaczyć, że nawet jeśli
operacja dokonywana na danych nie wpisuje się w żadne z przywołanych w przepisie działań,
nie przesądza to o braku przetwarzania8. W tym samym artykule w pkt 8 zamieszczona
została definicja podmiotu przetwarzającego 9, która – jak zwraca uwagę Aleksandra yka – nie
jest do końca precyzyjna. Wątpliwości, jakie mogą powstawać podczas jej interpretacji,
wynikają
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przetwarzającej dane z polecenia administratora lub jako inne podmioty, które podczas
przetwarzania danych osobowych mają pewne znaczenie 10.
Odnosząc problematykę przetwarzania i udostępniania danych
I.S. - osobowych do mediów społecznościowych, należy przede wszystkim wyraźnie
podkreślić, że każdy z serwisów społecznościowych przetwarza i udostępnia dane osobowe.
Jest to nieuniknione i stanowi sens gromadzenia danych, które same w sobie, jako pojedyncze
informacje mogą być niewystarczające. Przykładowo, jeśli producent reklamy chce skierować

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych),Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.
6
X. Konarski, Wpływ Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej na ochronę danych osobowych
iprywatności użytkowników usług OTT-1 (usług łączności interpersonalnej), „Internetowy Kwartalnik
Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020/1, s.4–5, Legalis.
7
„Przetwarzanie” zgodnie z definicją legalną„oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”(art. 4 pkt 2
RODO).
8
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018,
pkt 18?, Legalis.
9
Zgodnie z art. 4 pkt 8 RODO „podmiotem przetwarzającym” dane osobowe może być osoba fizyczna, osoba
prawna, organ publiczny, jednostka bądź inny podmiot, przetwarzający dane osobowe w imieniu
administratora”.
10
A. Pyka, Powierzenie przetwarzania danych osobowych w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,„Prawo Mediów Elektronicznych” 2020/1, s. 2.
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ją do konkretnej grupy docelowej, powinien zbadać, jakim zainteresowaniem będzie się ona
cieszyła w poszczególnych grupach i na tej podstawie dokonać wyboru tej właściwej.
Działanie to wymaga przetworzenia poszczególnych informacji, które dopiero wówczas
pokażą pełne spektrum możliwości. W Regulaminie Facebooka zwraca uwagę zastrzeżenie,
że dane osobowe użytkowników nie są sprzedawane reklamodawcom, nie udostępnia się
również informacji, które umożliwiłyby bezpośrednią identyfikację użytkownika bez jego
wyraźnej zgody. Sam system reklamowy funkcjonuje w oparciu o mechanizm, w którym to
reklamodawca najpierw wskazuje swój cel biznesowy, a więc grupę odbiorców, do których
chciałby dotrzeć, a dopiero w drugim etapie reklamy dopasowywane są przez Facebooka do
właściwego grona odbiorców. Ponadto zgodnie z tym Regulaminem posiadane informacje
służą dostarczaniu i obsłudze produktów Facebooka i powiązanych usług. Tak przedstawia się
teoria, a jak funkcjonuje to w praktyce? Sprzedaż danych dotyczących określonych grup
użytkowników pozwalających na dopasowanie usług do klienta stanowi intratny interes,
dzięki któremu takie firmy, jak Facebook czy Google zdominowały rynek reklamowy.
Według danych zamieszczonych przez „Forbes” w 2018 r. kontrolowały one trzy czwarte
rynku reklamowego w Stanach Zjednoczonych, którego wartość opiewała na 83 mld
dolarów11.
Dokonując rejestracji na stronie Facebooka, przyszły użytkownik musi podać: imię,
nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia oraz opcjonalnie swoją płeć. Oprócz samego
Regulaminu12 na stronie portalu opublikowane zostały dodatkowo „Zasady dotyczące
danych”, stanowiące w zasadzie część Regulaminu– wspólne dla Facebooka i Instagrama 13
oraz „Zasady dotyczące plików cookie”. Poprzez rejestrację konta użytkownik Facebooka
akceptuje Regulamin, warto więc przyjrzeć się bliżej jego zapisom,by wiedzieć, na co
wyrażamy swoją zgodę. W treści Regulaminu wskazanowprost, że choć korzystanie z
produktów i usług jest bezpłatne, to w zamian użytkownik zgadza się na wyświetlanie przez
portal reklam, za których promocję Facebook otrzymuje środki finansowe od firm i
organizacji. W związku z tym dane osobowe użytkowników, takie jak informacje o ich
aktywności i zainteresowaniach, służą dostosowaniu wyświetlanych reklam do ich
preferencji.
11

https://www.forbes.pl/technologie/jak-facebook-handluje-danymi-uzytkownikow-afera-cambridgeanalytica/gnhc7rm(dostęp:9.11.2020 r.).
12
Z treścią regulaminu można zapoznać się korzystając ze strony: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms(dostęp:
7.07.2020 r.).
13
W 2012 r. prezes Facebooka Mark Zuckerberg kupił aplikację Instagram od jego twórcy Kevina Systroma za
miliard
dolarów.Zob.:https://wyborcza.pl/1,75399,11513566,Facebook_kupil_Instagram_za_miliard_dolarow__Przeplac
il_.html(dostęp:7.07.2020 r.).
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Zakres informacji, jakie są gromadzone przez Facebooka, jest szeroki, nasuwa się więc
pytanie, czy użytkownicy są świadomi tego, jak wiele ich działań skutkuje przekazywaniem
danych. Zbierane są zarówno informacje o ich aktywności na portalu, jak i dane o
informacjach dostarczanych i otrzymywanych od innych osób. Katalog ten obejmuje wszelkie
treści, wiadomości i inne informacje otrzymywane podczas korzystania z produktów
Facebooka. Gromadzeniu podlegają również metadane 14, informacje pozyskane przez użycie
funkcji aparatu, strony, konta, grupy i znaczniki, z którymi jesteśmy powiązani. Nasza
komunikacja z innymi użytkownikami, zdawać by się mogło – mieszcząca się wyłącznie w
sferze naszej prywatności, także stanowi źródło zainteresowania portalu. Wszelkie dane
kontaktowe, które są w jakikolwiek sposób wykorzystywane w urządzeniu (przesyłane,
synchronizowane, importowane),informacje o samym urządzeniu (np. typ używanej
przeglądarki), jego działaniu i zachowaniach z nim związanych (np. dane na temat tego, czy
korzystamy z okna na pierwszym planie, czy w tle), identyfikatory urządzenia i wysyłane z
niego sygnały (np. bluetooth), dane z ustawień urządzenia, dane związane z siecią i
połączeniem (np. jakiego mamy dostawcę internetu, z której sieci komórkowej korzystamy),
dane plików cookies – wszystkie są pobierane przez Facebooka. W przypadku zakupów lub
transakcji dokonywanych za pośrednictwem portalu (zakup gry, przekazanie datku), wszelkie
informacje związane z tymi działaniami będą gromadzone, a więc użytkownik zezwala tym
samym na to, aby Facebook dysponował wiedzą o numerach jego kart kredytowych,
debetowych, danych związanych z płatnościami itd. Zewnętrznym źródłem pozyskiwania
informacji są partnerzy, tacy jak reklamodawcy, deweloperzy aplikacji i wydawcy, którzy
przekazują Facebookowi informacje o naszych działaniach poza samym portalem, o tym, co i
gdzie kupujemy, jakie strony odwiedzamy itd. Większość użytkowników Facebooka nie zdaje
sobie sprawy, że ich dobrowolnie udostępniane dane trafiają również do partnerów serwisu,
takich jak Acxiom, Oracle Data Cloud (dawniej DLX), Epsilon, Experian czy Quantium. Co
więcej, aplikacje z usług,z których użytkownik korzysta poprzez serwis Facebook, również
mogą uzyskać dostęp do jego profilu, w tym także do – po wyrażeniu przez niego zgody –
posiadanej listy kontaktów. Tym samym mamy tu do czynienia z dystrybucją danych
użytkownika, która jest możliwa dzięki wyrażonym przez niego zgodom15.
Jak wynika z powyższego przykładowego wyliczenia, Regulamin Facebooka zezwala
na gromadzenie bardzo wielu danych. Można posunąć się nawet do stwierdzenia, że trudniej
Pod pojęciem tym należy rozumieć dane o danych. Do głównych typówmetadanych należą: metadane opisowe,
strukturalne, administracyjne, https://pg.edu.pl/openscience/metadane1(dostęp: 7.07.2020 r.).
15
E. Milczarek, Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie,
Warszawa 2020, Legalis.
14
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byłoby wskazać jakąś kategorię danych, które nie mogą być zbierane. Tak duża ilość
informacji zarówno w aspekcie liczby samych użytkowników, jak i zgromadzonych danych
wymaga zapewnienia im szczególnej ochrony. Zdawać by się mogło wręcz, że koszta, jakie
ponosi użytkownik, choć często niewidoczne, mogą być niewspółmierne do oferowanych
korzyści. Jak trafnie zauważa I. Małobęcka, problem pozornie darmowych usług polega na
tym, iż „konsumenci, którzy z nich korzystają i w zamianwyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych, nie są często świadomi konsekwencji takiej zgody lub
wprowadzani są w błąd, co do rzeczywistego zakresu takiego przetwarzania i podmiotów do
niego uprawnionych.Co więcej, platformy internetowe oferują swoje usługi na zasadzie takeit-or-leave-it[...], zgodnie z którą konsument albo

musi zaakceptować wszystkie

postanowienia umowy lub regulaminu, albo w ogóle nie będzie mógł korzystać z usługi” 16.
Serwis Instagram jako jeden zproduktów Facebookadostarczanych przez spółkę
Facebook Ireland Limited podlega większości regulacji ustanowionych dla tego portalu. O
powiązaniu tych dwóch serwisów świadczy również to, że użytkownik posiadający konto na
Facebooku może za jego pośrednictwem zalogować się na Instagram. Chcąc dopiero
rozpocząć korzystanie z serwisu, w procesie rejestracji należy podać takie dane,jak: numer
telefonu komórkowego lub adresu e-mail, imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło oraz
zaakceptować postanowienia Regulaminu. Ze względu na powiązanie Instagrama z
Facebookiem w zasadzie nie ma znaczenia, jakie dane poda użytkownik zakładając konto,
ponieważ dla tego, aby grupa Facebook weszła w ich posiadanie, wystarczy założenie konta
w jednym z serwisów. O ile „Zasady dotyczące danych” oraz „Zasady dotyczące plików
cookie” są wspólne, o tyle różna jest treść samych regulaminów. W odniesieniu do
Instagrama Regulamin jest znacznie mniej rozbudowany, bardziej ogólnikowy, co zaś się
tyczy samego gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych– konsekwentnie odsyła do
wspomnianych już „Zasad dotyczących ochrony”.
Od osób, które chcą założyć konto na funkcjonującym od 2006 r. Twitterze, wymagane
jest podanie imienia, adresu e-mail lub numeru telefonu oraz daty urodzenia. Już na tym
etapie użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień do swoich potrzeb, wyrażając zgodę
na otrzymywanie wiadomości o swojej aktywności na portalu, na wyszukiwanie za pomocą
adresu e-mail znajomych, personalizowanie reklam na podstawie własnej aktywności na
Twitterze i pozostałej aktywności online oraz informacji od partnerów Twittera. To ostatnie
sformułowanie, umożliwiające personalizowanie reklam zwłaszcza w oparciu o naszą
I. Małobęcka, Prawna ochrona konsumenta w sieci na przykładzie zagadnienia darmowych usług platform
internetowych, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017/3, s. 2.
16
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„pozostałą aktywność online”, jest zdecydowanie zbyt lakoniczne, a jednocześnie daje
Twitterowi wręcz nieograniczone możliwości śledzenia naszych działań w sieci. Ukończenie
rejestracji wymaga akceptacji „Zasad użytkowania” 17, „Polityki prywatności” 18 oraz
„Korzystania z plików cookie” 19. W zasadzie warunek ten nie budziłby większych
wątpliwości, gdyż występuje on również w innych serwisach (Facebook, Instagram), gdyby
nie to, że wszystkie te dokumenty, z którymi przecież przed rejestracją użytkownik powinien
szczegółowo się zapoznać, są opracowane tylko w języku angielskim, a ich treść to co
najmniej 39 stron tekstu. Tym samym można domniemywać, że osoby, które nie znają języka
angielskiego, niejednokrotnie nie są jeszcze pełnoletnie, zakładając konto na portalu, godzą
się na wykorzystanie swoich danych zupełnie nie mając świadomości, co to oznacza i jakie
uprawnienia przysługują im z tego tytułu. Portal opublikował co prawda również tzw.
„Zasady Twittera”20 w języku polskim, ale są one tak zdawkowe, że w zasadzie nie informują
o niczym.Z punktu widzenia danych osobowych i ich ochrony warto natomiast zapoznać się
bliżej z głównymi założeniami „Polityki prywatności” Twittera. W zakresie gromadzenia
informacji o użytkownikach Twitter, podobnie jak Facebook i Instagram, w momencie
podjęcia jakiejkolwiek aktywności przez użytkownika otrzymuje informacje o używanym
urządzeniu i adresie IP (kontroluje więc lokalizację użytkownika), używanych usługach czy
odwiedzanych stronach internetowych. Oprócz informacji, które posiadacz konta sam
udostępnia poprzez zarządzanie ustawieniami, portal może używać jego tweetów, treści, które
przeczytał, polubił lub przekazał dalej, w celu ustalenia interesujących go tematów,
informacji o wieku, języku, jakim się posługuje tak, aby jak najlepiej dopasować
przekazywane treści. Dokument zwraca uwagę na to, że użytkownik, który zamieszcza,
upublicznia informacje na swoim koncie, tym samym niejako zleca portalowi ich
udostępnienie tak szeroko, jak jest to możliwe, w związku z czym to po stronie użytkownika
leży odpowiedzialność za to, co decyduje się ujawnić. Jeśli na przykład dokonuje płatności za
zakup reklamy, dane związane z tą płatnością, a więc numer karty kredytowej, debetowej,
data ich ważności, kod CVV, adres rachunku, również będą gromadzone przez Twittera.
Śledzone są reakcje użytkownika na różnego rodzaju linki wysyłane przez Twittera w
wiadomościach e-mail oraz zamieszczane w tweetach na różnych stronach internetowych czy
„Zasady użytkowania” są zamieszczone pod adresem: https://twitter.com/en/tos(dostęp:8.07.2020 r.).
Dokument „Polityka prywatności” dostępny jest pod adresem: https://twitter.com/en/privacy(dostęp:
8.07.2020 r.).
19
Chcąc zapoznać się z zasadami „Korzystania z plików cookie”, należy wejść na stronę:
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies(dostęp:8.07.2020 r.).
20
Treść „Zasad Twittera” znajduje się na stronie: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitterrules(dostęp:8.07.2020 r.).
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aplikacjach mobilnych. Portal wykorzystuje również pliki cookies, dzięki którym gromadzi
dodatkowe dane o użytkowanych stronach, przy czym nie są one wymagane dla części
świadczonych usług, takich jak chociażby wyszukiwanie i przeglądanie profili publicznych.
Można stwierdzić, że zakres danych, jakie gromadzi portal Twitter, nie odbiega w zasadzie od
tych, jakie gromadzi Facebook czy Instagram, a więc również w tym przypadku jest bardzo
szeroki.
W związku z tym, że każdego dnia powstaje olbrzymia ilość informacji, szacowana
nawet na 2,5 tryliona bajtów, a konwencjonalne sposoby ich przetwarzania przestały być
skuteczne, pojawiła się potrzeba stworzenia nowego trendu zarządzania nimi, który określono
mianem big data. Termin ten nie posiada jednej, powszechnie przyjętej definicji, w literaturze
jest natomiast rozumiany jako technologia służąca gromadzeniu i analizie dużej ilości danych
pochodzących z różnych źródeł, zarówno z wewnętrznych baz danych, jak i wiadomości email, blogów, mediów społecznościowychitd.21. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest tzw.
odkrywanie wiedzy, a więc ujawnianie nowych informacjiw oparciu o posiadane dane, przy
czym proces ten nie prowadzi do uzyskania faktów. W znacznej mierze dane stanowiące
podstawę analityki big data pochodzą z sieci, a konkretnie z informacji jawnych
publikowanych przez użytkowników. Jak odnotowuje M. Rojszczak: „każdego dnia w
serwisie Twitter zamieszczanych jest ok. 400 mln wiadomości, na Facebooku – 350 mln
zdjęć, a za pośrednictwem portalu YouTube oglądanych jest ok. 4 mld filmów” 22.

Naruszenia i ochrona danych osobowych
Ilość

danych

osobowych

gromadzonych

przez

administratorów

portali

społecznościowych jest olbrzymia, a zapewnienie ich bezpieczeństwa i ochrony stanowi nie
lada wyzwanie. Niejednokrotnie byliśmy już świadkami sytuacji, w których nastąpił wyciek
danych użytkowników któregoś z portali. Nie można nie wspomnieć również o ujawnionym
w 2013 r. przez Edwarda Snowdena, byłego pracownika amerykańskiej Centralnej Agencji
Wywiadowczej (CIA), tajnym programie wywiadowczym PRISM, w ramach którego służby
specjalne USA uzyskały dostęp do danych będących w posiadaniu dostawców usług
internetowych, a wśród nich m.in. Microsoftu, Google’a czyFacebooka. Program dawał
służbom dostęp do informacji o użytkownikach, o ich aktywności w sieci (do e-maili,
zamieszczanych zdjęć, filmów itp.), co było możliwe dzięki wykorzystaniu serwerów
M. Tabakow, J. Korczak, B. Franczyk, Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne,
„Informatyka Ekonomiczna. Business Informatics” 2014/1 (31), s.139.
22
M. Rojszczak, Definicja i granice prawnej ochrony prywatności w epoce analityki big data, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2019/1, s.3.
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użytkowanych przez największe amerykańskie firmy, wykorzystywanych do operacji na
danych użytkowników23.
Z początkiem 2020 r. media informowały, że błąd w kodzie Facebooka spowodował
ujawnienie nazw kont prowadzących dane strony fanpage 24. W grudniu 2019 r. w sieci
pojawiła się informacja o wycieku danych osobowych, imion, nazwisk oraz indywidualnych
numerów powiązanych z 267 mln kont na Facebooku, czego konsekwencją – według
ekspertów – może być umożliwienie cyberprzestępcom identyfikacji osób na platformie i
pozyskanie innych danych na ich temat. Co więcej, stwarza to również realne zagrożenie
atakami hakerskimi polegającymi na zastosowaniu phishingu czy spammingu 25. Brak
odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych dotyczy nie tylko serwisu
Facebook. W maju 2019 r. ujawniono, że do sieci trafiła baza danych zawierająca ponad 49
milionów rekordów z danymi osobowymi użytkowników Instagrama (m.in. numerami
telefonu, adresami e-mail, zdjęciami profilowymi, określeniem lokalizacji, licznikiem
obserwowanych osób). Jako prawdopodobną przyczynę wycieku danych Instagram podał luki
w interfejsach API portalu 26. Analiza wydarzeń tylko z kilku ostatnich miesięcy 2019 r. i
początku roku 2020 pokazuje, jak duża jest skala zjawiska polegającego na umożliwieniu
osobom nieuprawnionym dostępu do danych użytkowników portali społecznościowych.
Przykładów niedoskonałości zabezpieczeń i samych rozwiązań technologicznych
wykorzystywanych przez media społecznościowe można podać wiele. Niezależny badacz
Ibrahim Balic dzięki odkryciu luki w oprogramowaniu Twittera był w stanie zdobyć numery
telefonu i dopasować je do 17 milionów kont użytkowników pochodzących z takich
krajów,jak Izrael, Turcja, Iran, Grecja, Armenia, Francja i Niemcy27.
Powyższe przykłady pokazują, że użytkownicy żadnego z portali społecznościowych
nie mogą czuć się bezpiecznie. Udostępnianie prywatnych treści, jak się okazuje, nie jest
jedyną formą zapłaty. Niekontrolowane ujawnienie danych osobowych poprzez brak
odpowiednich zabezpieczeń, luki w systemach czy też zwykły ludzki błąd może kosztować o
wiele więcej, a negatywne konsekwencje będzie musiał ponieść właśnie ich właściciel.
Ciekawe wnioski na temat relacji między naruszeniem prawa ochrony danych
osobowych a nadużyciem pozycji dominującej – w kontekście postępowania wszczętego
K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – aspekty prawne,
Warszawa 2020, Legalis.
24
https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/kolejny-skandal-na-facebooku-mozna-bylozobaczyc-administratorow-stron/3x67jpt(dostęp:9.07.2020 r.).
25
https://www.cyberdefence24.pl/facebook-duzy-wyciek-danych-uzytkownikow(dostęp:9.07.2020 r.).
26
https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/34330-gigantyczny-wyciek-danych-z-instagrama-w-sieci-telefonycelebrytow(dostęp: 9.07.2020 r.).
27
https://www.purepc.pl/17-milionow-osob-narazonych-na-wyciek-danych-z-twittera(dostęp:9.07.2020 r.).
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przez Bundeskartellamt, niemiecki urząd antymonopolowy, w marcu 2016 r. przeciwko
Facebookowi – przedstawia w swoim artykule I. Małobęcka-Szwast. Przyczyną podjęcia
działań było podejrzenie, że Facebook korzystając z uprzywilejowanego dostępu do danych
użytkowników,

dopuścił

użytkownikom portalu

się

nadużycia

pozycji

postanowień Regulaminu,

dominującej

poprzez

który zgodnie

ze

narzucanie

stanowiskiem

Bundeskartellamt miał wprowadzać ich w błąd, a tym samym naruszać prawo ochrony
danych osobowych. Jak zauważa wskazana Autorka: „Nie wydaje się bowiem wystarczające
stwierdzenie, że warunki korzystania z serwisu Facebooka naruszają prawo ochrony danych
osobowych, a zatem są nieuczciwe w rozumieniu prawa konkurencji, a ponieważ
użytkownicy nie mają innej możliwości niż zaakceptowanie ich w celu korzystania z sieci
społecznościowej,to dochodzi do ich wyzysku i tym samym nadużycia pozycji dominującej
przez Facebooka”28.
Problemem, który należy zasygnalizować, a który ma poważne konsekwencje w
przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, jest kwestia samej jurysdykcji.
W przypadku serwisów internetowych, które są zarejestrowane i mają swoje siedziby za
granicą, prawo lokalne nie ma tu znaczenia29. Już w 2010 r. pełniący wówczas funkcję
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski wskazywał
na pojawiające się wątpliwości, których źródłem było stanowisko prezentowane przez
przedstawicieli Facebooka. Kontrowersje budziło stwierdzenie, że serwis ten nie może zostać
w Polsce pozwany ani też kontrolowany przez jakikolwiek z polskich organów30. Kwestia
jurysdykcji została podniesiona w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.01.2018r.,
Maximilian Schrems vs. Facebook Ireland Limited31. Inicjatorem postępowania był
Maximilian Schrems – austriacki aktywista, zdaniem którego popularny serwis dopuścił się
licznych naruszeń zarówno prawa austriackiego, irlandzkiego, jak i unijnego. Naruszenia te
dotyczyły prawa do ochrony danych osobowych oraz prywatności i ostatecznie – po
wyczerpaniu krajowej drogi sądowej – stały się przedmiotem pytania prejudycjalnego
skierowanego przez austriacki Sąd Najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości. W swoim
wyroku Trybunał szeroko odniósł się do przywołanych wątpliwości, wyjaśniając, jaki jest

I. Małobęcka-Szwast, Naruszenie prawa ochrony danych osobowych jako nadużycie pozycji dominującej?
Postępowanie Bundeskartellamt przeciwko Facebookowi, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i
Regulacyjny” 2018/8, s. 11.
29
M. Juza, Między wolnością a nadzorem. Internet w zmieniającym się społeczeństwie, Warszawa 2019, s. 204.
30
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/466155,facebook-poza-polska-jurysdykcja-nie-mozna-go-ani-pozwacani-skontrolowac.html(dostęp: 9.07.2020 r.).
31
C-498/16, ECLI:EU:C:2018:37.
28
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zakres zastosowania przepisów o jurysdykcji w sprawach konsumenckich32. Warto
wspomnieć również o zarzutach, jakie Schrems sformułował pod kątem polityki prywatności
Facebooka. Zwracając się do irlandzkiego Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych, stanął
on na stanowisku, że dane, jakie są przesyłane pomiędzy serwerami Facebooka Ltd. z
siedzibą w Irlandii a serwerami amerykańskiej spółki Facebook Inc. w związku z programem
„Bezpieczna Przystań”, nie są odpowiednio zabezpieczone, a co za tym idzie możliwa jest ich
inwigilacja ze strony amerykańskich służb specjalnych33.
Szybki postęp w dziedzinie nowych technologii oraz pojawienie się technik cyfrowych
umożliwiających gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych były
impulsem dla rozwoju prawa człowieka związanego z ochroną danych osobowych34. W
dobie, kiedy środki społecznego przekazu w tak istotny sposób wpływają na nasze życie,
pojawia się pytanie o to, jak możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych danych i sferę życia
prywatnego. Biorąc pod uwagę fakt, że instrumenty prawa prywatnego nie pozwalają na
zapewnienie

pełnej

ochrony danych

osobowych,

ochronie

tej

nadano

charakter

publicznoprawny35.
Jak pokazuje polityka popularnych portali społecznościowych, dane osobowe ich
użytkowników są gromadzone i przetwarzane w bardzo szerokim zakresie. Skoro chcąc
skorzystać z oferowanych przez nie usług, użytkownicy godzą się na pewne warunki,
szczególnie istotne jest, aby mogli wcześniej zapoznać się ze wszystkimi aspektami
zawieranej umowy. Analiza treści regulaminów przykładowych portali, takich jak Facebook,
Instagram i Twitter, pozwala sformułować wniosek, że stopień jasności i zupełności
udzielanych informacji na temat tego, jakie dane są zbierane i co się z nimi dzieje, jest mocno
zróżnicowany. Pomimo że zapisy Regulaminu Facebooka często są niejasne i trudne do
zrozumienia, to jednak ogólny poziom udzielanych informacji jest stosunkowo wysoki.
Instagram jako powiązany z Facebookiem korzysta z części jego dokumentów, traktowanych
jako wspólne, w pozostałej części zamieszczone na nim treści regulaminu są zdecydowanie
zbyt ogólne. Z kolei w przypadku Twittera pojawia się problem znajomości języka obcego,

A. Gołąb, Jurysdykcja krajowa w sprawie o naruszenie prawa konsumentów do ochrony danych osobowych.
Glosa do wyroku TS z 25.01.2018 r., C-498/16, Maximilian Schrems v. Facebook Ireland Limited, „Polski
Proces Cywilny” 2019/3. Na ten temat glosę krytyczną przedstawił również P. Modrzejewski, Problem utraty
statusu konsumenta korzystającego z portali społecznościowych, „Glosa” 2018/3.
33
A. Michałowicz, Nowe zasady transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w
ramach Tarczy Prywatności, „Monitor Prawniczy” 2016/23.
34
P. Litwiński, Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2009, s. 17.
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L. Szot, Ochrona prywatności a prawo do bycia zapomnianym w sieci [w:]Reforma ochrony danych
osobowych. Cel, narzędzia, skutki, red. A. Brzostek, M. Nowikowska,J. Taczkowska-Olszewska, Poznań–
Warszawa 2018, s. 35.
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gdyż kluczowe w sferze ochrony danych osobowych dokumenty nie zostały przetłumaczone
na język polski.
Szczególnie ważne z punktu widzenia użytkownika jakiegokolwiek serwisu
społecznościowego jest zapewnienie mu jak najwyższego stopnia ochrony jego danych. Jak
pokazuje praktyka, działania Facebooka, Instagrama i Twittera wciąż nie są wystarczające w
tym obszarze, czego skutki ponoszą przede wszystkim ich użytkownicy. Dane osobowe
stanowią współcześnie jedną z najcenniejszych wartości, przedmiot rywalizacji i konkurencji,
ale przede wszystkim są walutą, jaką płacimy za możliwość korzystania z usług i dóbr, jakie
daje nam współczesny rynek.
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