
 

Škandál Facebook a Cambridge Analytica:
Zuckerberg sa musí zodpovedať pred občanmi EÚ
 
Po škandále Facebooku a firmy Cambridge Analytica dnes europoslanci diskutovali o
zneužívaní osobných údajov a predvolebných manipuláciách.
 
Údaje z Facebooku, ktorý používa približne 87 miliónov používateľov, z čoho približne 2,7
milióna sú Európania, mohli byť získané nečestným spôsobom a zneužité. Členovia parlamentu
diskutovali 18. apríla o tomto škandále a  požiadali spoločnosť Facebook, aby objasnila, ako
spravuje údaje a ako plánuje dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré
sa bude uplatňovať v celej EÚ od 25. mája.
 
 
 
Facebook nám niečo dlhuje
 
Maria João Rodrigues (S&D, Portugalsko) hovorí, že je najvyšší čas, aby Európania prevzali
kontrolu nad svojimi digitálnymi dátami. „Urobili sme prvý krok s GDPR“, zdôraznila a zároveň
urgovala Európsku komisiu, aby začala rokovania o tzv. e-pravidlách na ochranu osobných
údajov. Riaditeľa Facebooku, Marka Zuckerberga, požiadala, aby prišiel do Parlamentu vysvetliť
situáciu a poskytnúť záruky.
 
 
 
S rovnakou požiadavkou vystúpila aj Cornelia ERNST (GUE/NGL, Nemecko). „ Požadujeme
úplné objasnenie použitia osobných údajov Európanov spoločnosťou Facebook. Chcem, aby
Zuckerberg prišiel sem do Parlamentu a zodpovedal sa pred kompetentným výborom a chcem
počuť priamo od neho, ako bude Facebook reagovať na implementáciu GDPR po 25. máji,“
vyhlásila.
 
 
 
Na pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 11. apríla v USA pred  Výborom pre energetiku a obchod,
riaditeľ Facebooku povedal, že Facebook bude rešpektovať všetky práva vyplývajúce z GDPR
a to pri všetkých jeho užívateľoch, vrátane Američanov.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160407IPR21776/reforma-ochrany-osobnych-udajov-ep-schvalil-nove-pravidla-pre-digitalnu-eru
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124737/MARIA%20JOAO_RODRIGUES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20171025IPR86836/parliament-confirms-negotiation-mandate-on-e-privacy-rules
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96852/CORNELIA_ERNST_home.html


Facebook sa pre mnohých užívateľov v Európe stal skôr nevyhnutnosťou, než príjemnou
voľbou. Znamená to, že má obrovskú zodpovednosť a doteraz [...]v podstate ignoroval základné
pravidlá na ochranu osobných údajov,“ povedala Ska Keller (Zelení/ESA, Nemecko).
 
 
 
„Myslím si, že ak niekto použije osobné údaje ľudí bez ich súhlasu, pokuta musí byť obrovská.
Taká, aby mala výrazný vplyv na ich obrat. Musíme zastaviť tento model podnikania,“ povedal
Jean-Luc SCHAFFHAUSER (ENF, Francúzsko)
 
 
 
Ako spravujeme naše súkromie? 
 
 
 
„Zatiaľ čo sme zaneprázdnení držať Zuckerberga a jeho lajky za prednými dverami, zadný
vchod je otvorený dokorán a naše osobné údaje rozdávame plným priehrštím nielen vládnym
organizáciám, ale aj iným krajinám, ako je napríklad USA, kde majú právne záruky asi takú
váhu, ako „tweet“ Donalda Trumpa,“ varovala Sophie in ´t Veld (ALDE, Holandsko).  
 
 
 
Esteban González Pons (EPP, Španielsko) poznamenal, že „Stroje nevedia nič o etike. To, čo
sa deje v kybernetickom priestore mení veci aj v reálnom svete. Čo sa stane na internete už
nezostáva iba na internete.“
 
 
 
Helga Stevens (ECR, Belgicko) zdôraznila význam hľadania rovnováhy medzi súkromím
a bezpečnosťou. „Musíme sa ubezpečiť, že pracujú spoločne a musíme zabrániť tomu, aby
technologickí giganti alebo zločinci zneužívali digitálny priestor.“
 
Facebook a demokracia
 
 
 
Debaty sa zúčastnila aj komisárka pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov a Věra Jourová
a viceministerka pre bulharské predsedníctvo Monika Panayotova, ktorá zastupovala Radu EÚ.
Obe sa zhodli na tom, že ochrana súkromia dostáva zaslúženú pozornosť politikov po celom
svete.
 
 
 
„Hovorí sa, že spôsob, akým riešime ochranu osobných údajov je základným právnym
problémom našej doby. Prípad Facebooku a Cambridge Analytica  ukazuje, že ochrana
osobných údajov môže mať obrovský vplyv na demokraciu a aj na voľby,“ myslí si Jourová.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96734/_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hr/124755/JEAN-LUC_SCHAFFHAUSER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28266/SOPHIA_IN+'T+VELD_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125027/ESTEBAN_GONZALEZ+PONS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125105/HELGA_STEVENS_home.html


 
 
Po okrajovom zmienení referenda o Brexite, William Dartmouth (EFDD, UK)  povedal:
„Problémom nie je Cambridge Analytica. Problémom je Facebook a sústreďovanie sa na
manipuláciu volieb slúži len na odpútavanie pozornosti.“
 
Ďalšie informácie
Pozvánka pre Marka Zuckerberga od Antonia Tajaniho
Ďalšie články o ochrane údajov
Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru (14.4.2016)
E-privacy: Poslanci chcú pravidlá, ktoré držia krok s technologickým vývojom (18.4.2017, v
češtine)
Parlament potvrdil svoj vyjednávací mandát ohľadne pravidiel ochrany súkromia online
(26.10.2017, anglicky)

Štúdie od parlamentného think-tanku (anglicky)
Big data a základné práva
Od Safe Harbour po Privacy Shield: pokrok a nedostatky nových pravidiel prevodu údajov
medzi EÚ a USA
Dokončovanie smernice o osobných záznamoch cestujúcich
Reforma smernice o ochrane súkromia online
Transatlantické prenosy údajov
Reformný balík o ochrane údajov: finálne kroky
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96958/WILLIAM_(THE+EARL+OF)+DARTMOUTH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180418RES02022/20180418RES02022.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/ochrana-osobnych-udajov
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20160407IPR21776/
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/security/20170407STO70799
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/security/20170407STO70799
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171025IPR86836/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171025IPR86836/
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/2016/583773/EPRS_ATA(2016)583773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580908/EPRS_ATA(2016)580908_EN.pdf


Poslanci dnes rokovali o Facebooku a firme Cambridge Analytica
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