
 

Facebook-Cambridge Analytica botrány:
Zuckerberg magyarázattal tartozik az
európaiaknak
 
A személyes adatok biztonságáról, a választások befolyásolásáról és az európaiak
magánéletének védelméről vitáztak szerdán az EP-képviselők a Facebook-Cambridge
Analytica botrány kapcsán.
 
A Cambridge Analytica botrány felelősei a Facebook 87 millió felhasználójának adataival
élhettek vissza, ebből 2,7 millió uniós állampolgár. A botrányról április 18-án tartottak vitát a
Parlamentben, a képviselők arra kérték a Facebookot, hogy tisztázza az adatkezelési
gyakorlatát és azt, hogyan fog eleget tenni a május 25-én életbe lépő Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) feltételeinek.
 
 
A Facebook  magyarázattal tartozik nekünk Maria João Rodrigues (szocialista, portugál) a
szerdai vitán világossá tette, hogy itt az ideje, hogy az európaiak visszaszerezzék a kontrollt a
saját digitális adataik felett. „Az Általános Adatvédelmi Rendelettel megtettük az első lépést” -
mutatott rá Rodrigues, ugyanakkor arra sürgette a Tanácsot, hogy kezdje meg az e-privacy
szabályokról  szóló  tárgyalásokat,  illetve  felszólította  Mark  Zuckerberget,  a  Facebook
vezérigazgatóját,  hogy  jelenjen  meg  a  Parlament  előtt.
 
 
Ugyanezt  a  kérést  fogalmazta  meg  Cornelia  Ernst  (baloldali,  német):  „Amit  most  egy
csoportként  követelünk,  az a Facebook európai  adatokkal  való visszaélésének teljeskörű
tisztázása. Azt akarom, hogy Zuckerberg jöjjön ide és válaszoljon az illetékes bizottságnak, és
hallani akarom tőle, hogy kész a GDPR alkalmazására május 25-e után” - mondta.
 

Mark Zuckerberg április 11-én vett részt az Egyesült Államok Kongresszusának energiaügyi és
kereskedelmi bizottsága előtti meghallgatáson, ahol arról beszélt, hogy a GDPR által biztosított
jogokat a Facebook világszerte alkalmazni fogja.
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Mi az a GDPR?
• A májusban az Unió egész területén életbe lépő GDPR célja, hogy visszaadja az emberek
kezébe a személyes adataik feletti kontrolt, és egy egységes, magas elvárású adatvédelmi
szabványt hozzon létre az egész EU-ban.
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21776/adatvedelmi-reform-az-ep-elfogadta-az-uj-szabalyokat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21776/adatvedelmi-reform-az-ep-elfogadta-az-uj-szabalyokat
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124737/MARIA%20JOAO_RODRIGUES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96852/CORNELIA_ERNST_home.html


„Sok európai számára a Facebook mára szükségessé vált, nem csupán egy jó lehetőség. Ez
azt is jelenti, hogy a Facebooknak hatalmas a felelőssége, és egyelőre (...) figyelmen kívül
hagyta a legalapvetőbb adatvédelmi szabályokat is” - mondta el Ska Keller (zöldpárti, német).
 
 
„Hiszek abban, hogy ha emberek engedély nélkül használnak fel adatokat, akkor a bírságnak
jelentősnek kell lennie, hatással kell lennie a forgalmukra. Le kell állítanunk ezt a gazdasági
modellt” - utalt Jean-Luc Schaffhauser (ENF, francia) azokra az üzleti modellekre, amelyeket a
felhasználói adatok értékesíthetőségére alapoznak.
 
 
Hogyan kezeljük a személyes adatokat? „Ameddig azzal vagyunk elfoglalva, hogy a bejárati
ajtót barikádozzuk el, hogy a Zuckerberghez hasonlókat kívül tartsuk, addig a hátsó ajtó tárva
nyitva. Ezen teherkocsi-rakományra való személyes adatot adunk ki nem csak a saját állami
szerveinknek, de más országoknak is, mint például az Egyesült Államok, olyan jogi biztosítékok
mellett,  amelyeknek mindössze annyi  a súlya,  mind Donald Trump tweetjeinek”  -  mondta
Sophie in  ’t  Veld (liberális,  holland).
 
 
Esteban González Pons (néppárti, spanyol) megemlítette, hogy a gépek nem tudnak semmit az
erkölcsről.  „Ami  a  kibertérben  történik,  megváltoztatja  a  dolgokat,  nem  marad  csak  az
interneten”  -  tette  hozzá.
 
 
Helga Stevens (konzervatív-reformer, belga) hangsúlyozta, hogy fontos a megfelelő egyensúly
megtalálása a személyes adatok védelme és a biztonság között. „Meg kell bizonyosodnunk
arról, hogy ezek összhangban vannak, és el kell kerülnünk a digitális térrel való visszaélést
mind a technikai óriások, mind a bűnözők részéről” - mondta el.
 
 
Facebook és a demokrácia A vitán részt vett Věra Jourová igazságügyért felelős uniós biztos
és   a  Tanács  képviseletében  Monika  Panayotova  bolgár  miniszterhelyettes.  Mindketten
kiemelték a botrány jó oldalát is, azt, hogy a személyes adatok védelme végre szerte a világban
megkapja azt a politikai figyelmet, ami eddig is megillette volna.
 
 
„Azt  mondják,  hogy  korunk  meghatározó  alapjogi  kérdése,  hogy  hogyan  kezeljük  a
magánszférát.  A Facebook Cambridge Analytica ügye rámutatott  arra,  hogy a személyes
adatok védelme jelentős hatással lehet a demokráciánkra és a választásokra” - mondta el Věra
Jourová.
 
 
A Brexit kapcsán felszólalt William Dartmouth (EFDD, brit) is. „A probléma nem a Cambridge
Analyticával van, a probléma a Facebook maga, a választások manipulálását hangsúlyozni
pedig terelés” - mondta.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96734/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/124755/JEAN-LUC_SCHAFFHAUSER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/125105/HELGA_STEVENS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96958/WILLIAM_(THE+EARL+OF)+DARTMOUTH_home.html


További információ
Összeállítás: Adatvédelem
Adatvédelmi reform - az EP elfogadta az új szabályokat
Rövid áttekintő az adatvédelmi reformról (angolul)
Biztonságos adatkikötőktől az EU-USA adatvédelmi pajzsig (angolul)
Rövid áttekintő a big data alapvető jogainkra gyakorolt hatásáról (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/adatvedelem
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20160407IPR21776/data-protection-reform-parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_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/2017/599312/EPRS_ATA(2017)599312_EN.pdf


Vita a Facebook-Cambridge Analytica botrányról
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