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SŁOWO WSTĘPNE

1. Internet obejmuje swoim zasięgiem miliardy ludzi na całym świecie i stanowi 
wirtualny rynek produktów, informacji i pomysłów. Internet drugiej generacji – nazywany 
czasem „Web 2.0” – umożliwi szersze interakcje i połączenia między milionami użytkowników 
sieci, stając się również wspólną, wirtualną przestrzenią sieciową dla milionów ludzi 
wymieniających wszelkiego rodzaju informacje.

2. Z uwagi na ogólnoświatowy charakter grupy potencjalnych odbiorców Internet staje 
się również coraz bardziej atrakcyjnym forum dla reklamodawców, którzy mogą skierować 
kampanie bardziej precyzyjnie i skutecznie niż w przypadku reklamy w innych mediach.
Reklama internetowa stanowi dziś rynek o wartości 27 miliardów USD, którego rozmiary 
mają się podwoić w ciągu czterech lat, zaś dążenie do objęcia kontroli nad częścią tego rynku 
doprowadziło do wielu fuzji wśród przedsiębiorstw internetowych, w tym między innymi do 
połączenia Google i DoubleClick (1). Przyczyną nadzwyczajnego rozwoju rynku jest 
nieodpłatne udostępnianie konsumentom wielu usług internetowych, informacji i rozrywki, 
o ile są gotowi zaakceptować reklamy (kierowane do nich lub nie) i akceptują fakt, że ich 
aktywność jest w pewnym stopniu monitorowana. Coraz większe dochody pochodzące ze 
sprzedaży przestrzeni reklamowej, zwłaszcza poprzez wyszukiwarki internetowe, np. Google, 
Microsoft czy Yahoo, stanowią dziś silną zachętę. Z jednej strony coraz więcej usług 
dostępnych jest nieodpłatnie, a różnorodność i zakres tematyczny darmowych informacji 
coraz większe, z drugiej strony jednak dostawcy usług śledzą aktywność internetową, tak aby 
reklamy mogły skuteczniej docierać do potencjalnych konsumentów różnych produktów 
i usług.

3. W efekcie doszło do powstania „marketingu behawioralnego” prowadzonego na 
podstawie zgromadzonych danych komputerowych, poprzez adresowane do konkretnej grupy 
odbiorców reklamy, które pojawiają się na niemal każdym etapie operacji społecznych 
i handlowych – wyszukiwania, tworzenia sieci, wysyłania emaili i telefonowania (2). Nowa 
sytuacja wiąże się z pewnymi niezwykle istotnymi kwestiami dotyczącymi poziomu ujawniania 
danych przez firmy, wiedzy konsumentów i kontroli nad ich danymi osobowymi, a także 
bezpieczeństwa i poufnego charakteru ogromnej ilości danych wrażliwych. Co więcej, 
marketing behawioralny jest skoncentrowany na szczególnie narażonych jednostkach, takich 
jak ludzie młodzi i nastolatki, co wyraźnie wiąże się z kwestią poziomu ochrony prywatności.

4. Niedawno poruszono między innymi następujące zastrzeżenia dotyczące ochrony 
danych:

- w Stanach Zjednoczonych przez Kongres (3), w którym odbyło się kilka przesłuchań na ten 
temat, oraz przez Federalną Komisję Handlu w ramach analizy połączenia Google-
DoubleClick (4). Z tego względu Federalna Komisja stwierdziła w opinii z dnia 20 grudnia 
2007 r., że „Komisja nie ma prawnych kompetencji, aby wymagać spełnienia w ramach 
połączenia warunków, które nie dotyczą przepisów antytrustowych, a ponadto uregulowanie 
wymogów dotyczących ochrony danych tylko jednej firmy mogłoby poważnie utrudnić 
konkurencję w tej szeroko zakrojonej i szybko rozwijającej się gałęzi przemysłu, „i uznała to 
za kwestię zasad”. Sposobem, jaki zaproponowano na rozwianie tych wątpliwości, jest (jak 
i w innych przypadkach, takich jak sprawa Safe Harbour) opracowanie zasad samoregulacji 
przez uczestników omawianej branży.
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- w Europie przez krajowe organy ochrony danych, gromadzące się na forum grupy roboczej 
art. 29. W piśmie skierowanym w dniu 23 października 2007 r. do komisarz Neelie Kroes 
(która obecnie bada sprawę połączenia Google-DoubleClick) przewodniczący grupy roboczej 
przypomniał, że przetwarzanie danych osobowych w UE podlega krajowym przepisom 
o ochronie danych oraz że tego rodzaju działalność w UE będzie w dalszym ciągu podlegać 
unijnym zasadom ochrony danych oraz kontroli organów ochrony danych państw 
członkowskich zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i 2002/58/WE.

5. Seminarium komisji LIBE ma służyć przeanalizowaniu, z udziałem najważniejszych 
instytucji, przedstawicieli przemysłu i konsumentów, w jaki sposób można lepiej chronić 
swobodę wypowiedzi i pluralizm w Internecie, równocześnie chroniąc dane osobowe jego 
użytkowników. Temat debaty wydaje się zatem niezwykle aktualny, gdyż instytucje UE 
niedawno ponownie proklamowały kartę praw podstawowych i rozpoczęły prace na zmianą 
dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej.

Informacje organizacyjne (patrz również załącznik)

Z uwagi na skomplikowany charakter i wielość kwestii do rozpatrzenia:
- zwracamy się do wszystkich uczestników seminarium o przesłanie tekstów wystąpień 
i komentarzy w formie pisemnej przed seminarium (termin: 18 stycznia 2008 r., piątek, 
godz. 12.00). Wystąpienia te zostaną opublikowane na stronie internetowej przesłuchania1, 
tak aby każdy mógł odnieść się w trakcie debaty do materiałów pisemnych i skoncentrować 
się jedynie na najważniejszych elementach komunikatu,

- zamiast oficjalnych wystąpień, po których następuje dyskusja, prace powinny mieć kształt 
dostosowany do „trzech okrągłych stołów”, dzięki czemu przedstawiciele instytucji, 
przemysłu i konsumentów będą mieli możliwość zaprezentować swój punkt widzenia lub 
skomentować poglądy przedstawione w pisemnych i ustnych wypowiedziach.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PL&body=LIBE
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Program

15.00-15.10
UWAGI WSTĘPNE

Powitanie przez Jeana-Marie CAVADĘ, przewodniczącego komisji LIBE.

15.10-15.45
PANEL I

PIERWSZY OKRĄGŁY STÓŁ:
POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH W KONTEKŚCIE INTERNETU

Grupa robocza art. 29 uznała na przykład niedawno adres IP za dane osobowe, co może mieć 
istotne konsekwencje dla sposobów gromadzenia i przechowywania danych:

Głos zabiorą m.in.:
 Peter HUSTINX, EIOD, który przedstawi zakres istniejących granic prywatności oraz 

pojęcie danych osobowych w Internecie;
 Pamela HARBOUR, członek Federalnej Komisji Handlu, która przedstawi aktualny 

stan debaty w Stanach Zjednoczonych na ten temat;
 przedstawiciele BEUC i EPIC;
 przedstawiciele Federacji Europejskich Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego 

i Interaktywnego (FEDMA);
 przedstawiciele Interactive Advertising Bureau Europe (IAB Europe);
 przedstawiciele Google, Yahoo i Microsoft.

15.45-17.45
PANEL II

DRUGI OKRĄGŁY STÓŁ:
W JAKI SPOSÓB PRZEMYSŁ MOŻE ZMNIEJSZYĆ ZAGROŻENIE DLA OCHRONY DANYCH W RAMACH 

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INTERNET (W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WYSZUKIWARKI 
INTERNETOWE)

Wyszukiwarki internetowe przyczyniają się do wygody i łatwości korzystania z Internetu.
Z pewnością stanowią one również podstawowy i decydujący element rozwoju europejskiego 
społeczeństwa informacyjnego. Wyszukiwarki nie powinny być jednak rozpatrywane 
w oderwaniu, gdyż często zapleczem dla nich są inne usługi internetowe, np. poczta 
elektroniczna, społeczności internetowe itp., które towarzyszą użytkownikowi w kierowaniu 
jego cyfrowym życiem społecznym. W tym kontekście należy wskazać konkretne problemy 
związane z wyszukiwarkami internetowymi, rodzajem i liczbą przechowywanych danych, 
interakcją z konsumentem, sposobem uzyskiwania zgody na wykorzystanie danych oraz 
polityką w zakresie zatrzymywania danych. Należy równocześnie uwzględnić potrzeby 
przemysłu i obawy konsumentów związane z reklamą internetową oraz śledzeniem aktywności 
grup docelowych.
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Głos zabiorą:
a) Przedstawiciele przemysłu:

 Peter FLEISCHER, doradca ds. zachowania prywatności, Google, 
 przedstawiciele Microsoft (do potwierdzenia),
 przedstawiciele Yahoo (do potwierdzenia),
 Dave MORGAN, odpowiedzialny za światową strategię reklamową w AOL; 

założyciel, Tacoda Inc.)
 J. Trevor HUGHES, dyrektor wykonawczy, Network Advertising Initiative (NAI)

b) przedstawiciele konsumentów z ramienia BEUC i EPIC
c) Sjoera NAS z holenderskiego organu ochrony danych, która opracowuje wytyczne grupy 

roboczej art. 29 w tej kwestii,
d) Pamela HARBOUR, członek Federalnej Komisji Handlu, która przedstawi przykładową 

treść amerykańskich przepisów samoregulujących

17.45-18.25
PANEL III

TRZECI OKRĄGŁY STÓŁ:
W JAKI SPOSÓB MOŻNA WZMOCNIĆ UNIJNE PRAWODAWSTWO, BEZPIECZEŃSTWO SIECI,

MIĘDZYNARODOWĄ WSPÓŁPRACĘ ORAZ ROZWÓJ RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH

Głos zabiorą:
 przedstawiciel KE (przedstawienie proponowanych poprawek do dyrektywy 

2002/58/WE),
 Pamela HARBOUR, członek Federalnej Komisji Handlu, która przedstawi 

doświadczenia i strategię Stanów Zjednoczonych w tym zakresie;
 przedstawiciel ENISA (Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji),
 a następnie przedstawiciele unijnego i amerykańskiego przemysłu oraz 

konsumentów.

18.25-18.30
UWAGI PODSUMOWUJĄCE

Uczestnicy:

Instytucje
 Przedstawiciele Komisji Europejskiej, DG ds. Konkurencji, INFSO, JLS
 Europejski Inspektor Ochrony Danych: Peter Hustinx (potwierdzono) 
 Przewodniczący grupy roboczej art. 29: Peter Schaar (potwierdzono)
 holenderski organ ochrony danych: Sjoera Nas (potwierdzono)
 ENISA
 przedstawiciele amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu

Przemysł
 przedstawiciele Google, Yahoo i Microsoft
 IAB Europe (5)
 Network Advertising Initiative (6)
 AOL/Tacoda (7)
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Konsumenci
 przedstawiciele BEUC i EPIC
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ZAŁĄCZNIK

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DEBATY

Na prezentacje przeznaczono 5-10 min (szczegóły w programie).
W trakcie debaty, aby umożliwić zabranie głosu jak największej liczbie posłów, czas wystąpienia zostanie 
ograniczony do 2 minut na jedną wypowiedź lub pytanie. 
Posłowie będą zabierali głos w kolejności składania wniosków.
Prelegenci, którzy pragną uzupełnić swoje wystąpienie, mogą to zrobić na piśmie poprzez wcześniejsze 
przedłożenie w sekretariacie odpowiednich dokumentów (najlepiej w języku angielskim lub francuskim, 
najpóźniej do dnia 18 stycznia 2008 r., piątek, godz. 12.00, adres email: ip-libe@europarl.europa.eu). 
Przesłane dokumenty zostaną rozdane podczas posiedzenia.

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W PRZESŁUCHANIU

Seminarium jest otwarte dla publiczności. Jednakże ze względów bezpieczeństwa uczestnicy, którzy nie 
mają karty wstępu Parlamentu Europejskiego, muszą wcześniej uzyskać przepustkę. W tym celu należy 
skontaktować się z sekretariatem seminarium (ip-libe@europarl.europa.eu) do dnia 17 stycznia 2008 r.
Należy podać imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia. Bez powyższych informacji Służby Ochrony
nie wydadzą przepustki.

Sekretariat seminarium Telefon Adres Adres email

Emilio De Capitani
Kierownik działu +32.2.284.35.08

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J034
B-1047 Brussels

Martina Sudova
Administrator +32.2.283.14.76

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J010
B-1047 Brussels

Cristina Rodrigues 
Asystentka +32.2.284.23.94

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J042
B-1047 Brussels

Maria Lazarova
Sekretarka +32.2.283.23.89

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J048
B-1047 Brussels

Vita Grifita 
Sekretarka +32.2.284.25.32

European Parliament
Rue Wiertz 60
RMD 04J002
B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu
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1 13 kwietnia 2007 r. – Google przejmuje DoubleClick, dostawcę ad serwerów monitorujących wyświetlanie 
stron wydawcy i reklamodawcy, za 3,1 mld USD;
30 kwietnia 2007 r. – Yahoo przejmuje Right Media, właściciela głównej internetowej giełdy reklamowej Direct 
Media Exchange, za 680 mln USD;
16 maja 2007 r. – AOL zgadza się przejąć ADTECH AG, dostawcę ad serwerów monitorujących wyświetlanie 
stron wydawcy i reklamodawcy;
17 maja 2007 r. – WPP Group przejmuje 24/7 Real Media za 649 mln USD;
18 maja 2007 r. – Microsoft przejmuje Quantive, lidera na rynku marketingu cyfrowego, za 6 mld USD;
22 maja 2007 r. – Axel Springer (duży niemiecki wydawca internetowy oraz sprzedawca internetowej 
i pozainternetowej przestrzeni reklamowej) oraz PubliGroupe (liczący się sprzedawca drukowanej przestrzeni 
reklamowej) przejmują ZANOX.de, jedną z głównych sieci powiązanych, za 214,9 mln EUR; 
24 lipca 2007 r. – AOL przejmuje TACODA, firmę zapewniającą sieć reklamową opartą na śledzeniu 
aktywności internetowej (kwoty nie ujawniono) 
27 lipca 2007 r. -  Microsoft przejmuje giełdę reklamową AdECN (kwoty nie ujawniono)
4 września 2007 r. – Yahoo przejmuje BlueLithium, dostawcę technologii do analizy i śledzenia aktywności 
internetowej, za 300 mln USD
7 listopada 2007 r. – AOL przejmuje dostawcę technologii reklamy internetowej Quigo.

2 Na przykład terminy wpisywane do wyszukiwarki mogą służyć jako źródło mnóstwa osobistych informacji, 
takich jak problemy zdrowotne, przynależność do stowarzyszeń, przekonania religijne, preferencje polityczne, 
orientacja seksualna i obserwowane inwestycje.

3 „Przesłuchanie w Komisji Senackiej ds. Sądownictwa w sprawie połączenia Google-DoubleClick. Analiza 
połączenia Google-DoubleClick oraz branży reklamy internetowej: Jakie zagrożenia dla konkurencji 
i prywatności”. Przesłuchanie odbyło się dnia 27 września na posiedzeniu podkomisji ds. polityki 
antytrustowej, polityki konkurencji i praw konsumentów. http://judiciary.senate.gov/hearing.cfm?id=2955
4 Patrz opinia Federalnej Komisji Handlu na stronie:  http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220statement.pdf, 
a także zbieżna z nią opinia komisarza Jona Leibowitza na stronie: 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220leib.pdf oraz sprzeczna opinia Pameli Harbour na stronie: 
http://ftc.gov/os/caselist/0710170/071220harbour.pdf
5 Organizacja reprezentuje branżę marketingu internetowego. Stworzyła poświęconą tej kwestii stronę: 
www.allaboutcookies.org, jako źródło informacji dla użytkowników Internetu, właścicieli stron i specjalistów 
ds. marketingu, na której znajdują się informacje na temat technologii ciasteczek (cookies) www.iabeurope.ws

6 www.networkadvertising.org Organizacja opracowała szereg zasad samoregulacji przy pełnej kontroli 
i wsparciu ze strony Federalnej Komisji Handlu. Wprowadzają one na przykład wymóg, zgodnie z którym firmy 
stowarzyszone w NAI powinny informować konsumentów o stosowaniu ciasteczek osób trzecich i zapewniać
mechanizm rezygnacji dla oferowanych przez nie dedykowanych programów reklamowych.

7 AOL przejął niedawno Tacoda, www.tacoda.com, firmę zajmującą się dostosowaniem reklamy do aktywności 
użytkowników.


	701671pl.doc

