
 

Facebook se musí zodpovídat ze skandálu
Cambridge Analytica, požadují poslanci
 

Plénum diskutovalo s komisařkou Jourovou, zda jsou data a soukromí Evropanů
dostatečně chráněná a co musí EU dělat.
 
Ze skandálu Cambridge Analytica vyplývá podezření, že údaje z Facebooku o 87 milionech
uživatelů včetně 2,7 milionech Evropanů mohly být zneužity. Plénum probíralo tuto kauzu i
reakci EU ve středu 18. dubna.
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Poslanci žádají, aby šéf nejpoužívanější sociální sítě vysvětlil, jak FB nakládá s osobními údaji
a jak bude uplatňovat obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které vstoupí
v Evropské unii v platnost 25. května. Ve výboru amerického Kongresu Mark Zuckerberg 11.
dubna prohlásil, že všechna práva, která vyžaduje GDPR, bude Facebook uplatňovat jak pro
USA, tak jinde ve světě.
 
 
V návaznosti na debatu pléna vyzval předseda Parlamentu, aby M. Zuckerberg sám osobně
předstoupil před Evropské zákonodárce stejně, jako to udělal v americkém Kongresu:
“Mezinárodní ústředí Facebooku je v Dublinu, takže společnost podléhá legislativě EU. Musí se
zodpovídat Evropskému parlamentu, který nastavuje unijní pravidla.”
 
 
Komisařka Věra Jourová, do jejíhož portfolia záležitost spadá, na štrasburském plénu
připomněla: “Už mnohokrát bylo řečeno, že způsob, jak naložíme s naším soukromím v online
prostředí, bude určující pro základní práva v dnešní době. Případ Facebooku a Cambridge
Analytica dokazuje, že to, jak nastavíme ochranu dat, může mít zásadní dopad na naši
demokracii a volby.“
 
 
Poslanci v debatě zdůrazňovali význam již zmiňovaného nařízení GDPR, připravované
legislativy „e-privacy“ neboli směrnice o ochraně soukromí v elektronických komunikacích a
upozorňovali na přetrvávající problémy s ochranou osobních údajů. Souhrn vystoupení hlavních
řečníků za jednotlivé parlamentní politické kluby si můžete přečíst v článku zde.
 
Souvislosti
Dopis od předsedy EP  Antonia Tajaniho Marku Zuckerbergovi
Tisková zpráva z debaty pléna 18.4. (anglicky)
Parlamentní stanovisko k vyjednávání směrnice "e-privacy"
Ochrana osobních údajů - další články a podklady

Podklady Think tanku EP
Fundamental rights implications of big data
From Safe Harbour to Privacy Shield: advances and shortcomings of  EU-US data transfer
rules
Completing the adoption of an EU PNR Directive
Reform of the e-privacy directive
Data protection reform package: final steps
Transatlantic data flows
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https://ec.europa.eu/czech-republic/content/gdpr-pravidla-ochrany-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-0_cs%C2%A8
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170602STO76619/konec-cookies-parlament-posuzuje-novy-navrh-e-privacy
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180418STO02004/facebook-scandal-meps-call-on-zuckerberg-to-provide-answers
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180418RES02025/20180418RES02025.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20180412IPR01606/meps-urge-facebook-ceo-to-come-to-european-parliament
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/priorities/ochrana-osobnich-udaju
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599312/EPRS_ATA(2017)599312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595892/EPRS_IDA(2017)595892_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580886/EPRS_ATA(2016)580886_EN.pdf
http://wp.me/p2qdgs-7qS
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583773/EPRS_ATA(2016)583773_EN.pdf

