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Na całym świecie młodzi ludzie łączą się z internetem ze swoich domów, szkół oraz za pomocą
urządzeń bezprzewodowych. Używają oni Internetu dla nawiązania nowych znajomości –
prowadzenia blogów, wymiany poglądów, przesyłania zdjęć i filmów video, pisania do swoich
przyjaciół dla podtrzymania stałego kontaktu w trakcie całego dnia, grania w gry komputerowe z
ludźmi z drugiego krańca globu.
W czasie wykonywania tych wszystkich czynności młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z
zagrożeń czyhających na nich w sieci i posiadać umiejętność ochrony własnej prywatności.
Biorąc pod uwagę, że wiele problemów dotyczących korzystania z sieci nie doczekało się jeszcze
odpowiednich uregulowań prawnych, to zadanie może okazać się trudne. Wiele stron
internetowych popularnych wśród młodych ludzi zbiera ogromną ilość danych osobowych dla
celów marketingowych. W momencie gdy ciągle rośnie liczba aplikacji i technologii
wykorzystujących internet wzrasta również ilość gromadzonych i przechowywanych danych.
Obecnie, większość dzieci nie zdaje sobie sprawy z faktu że większość udostępnianych przez nie
informacji i danych dotyczących różnych zachowań może zostać wykryta i namierzona w
internecie.
Badania wykazują, że młodzi ludzie (i większość dorosłych) rzadko czytają politykę prywatności
zamieszczoną na stronach internetowych, które odwiedzają. To nie jest jednak dziwne:
większość tego typu informacji podana jest w sposób bardzo specjalistyczny, za pomocą języka
prawniczego lub informatycznego, niezrozumiałego dla większości czytelników. Pomimo faktu, że
większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę z zagrożeń wynikających z ich działalności, to
jednak brak im doświadczenia, wiedzy oraz środków technicznych koniecznych dla eliminacji tych
zagrożeń. Często nie są również świadomi przysługujących im praw.
Blisko 20 lat temu, w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło
Międzynarodową Konwencję Praw Dziecka, w której zapisano, że państwa sygnatariusze będą
respektować i chronić prawo dzieci do zachowania prywatności i ochrony danych
Od tego czasu Rzecznicy Ochrony Danych i prywatności są coraz bardziej zaniepokojeni
naruszeniami prywatności dzieci przy pomocy internetu. W tym samym czasie Rzecznicy

zauważyli, że jednym z najskuteczniejszych sposobów podejścia do tego problemu jest
połączenie działań opartych na programach edukacyjnych oraz tych wynikających z przepisów o
ochronie danych osobowych. Wielka Brytania, Norwegia, Australia, Nowa Zelandia i Kanada jako
pierwsze kraje opracowały programy edukacyjne służące ochronie prywatności dzieci w
internecie.
Dzieci i młodzi ludzie mają prawo do bezpiecznego korzystania z Internetu, podczas którego w
pełni rozumieją i znają to, z czym mają do czynienia.
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Międzynarodowej Konferencji zobowiązują się:
Wspierać programy edukacyjne mające na celu poprawę stanu ochrony prywatności w Internecie
zarówno w wymiarze lokalnym jak i globalnym;
Dążyć do sytuacji, w której dzieci i młodzi ludzie na całym świecie będą mieć dostęp do
bezpiecznego środowiska internetowego, w którym szanowana będzie ich prywatność;
Współpracować ze wszystkimi osobami i organizacjami mającymi wpływ na codzienne życie
dzieci;
Pracować wspólnie na rzecz wymiany najlepszych praktyk i wprowadzania publicznych
programów edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu świadomości wśród dzieci i
młodzieży jeśli chodzi o zagrożenia związane z ich obecnością w Internecie oraz pomagających
w dokonywaniu przemyślanych wyborów jeśli chodzi o kontrolę własnej prywatności;
Zachęcać instytucje edukacyjne do traktowania problematyki ochrony prywatności jako jednej z
kluczowych dziedzin życia dziecka, koniecznych dla jego rozwoju i do włączania tej problematyki
do programów nauczania;
Wzywania prawodawców w różnych krajach do wprowadzania przepisów ograniczających
gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych dzieci łącznie z odpowiednimi
przepisami określającymi kary za naruszenia prywatności;
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wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych dzieci dla celów marketingu i reklamy;
Nakłaniać dostarczycieli stron internetowych kierowanych do dzieci do przyjęcia odpowiedniej
postawy i zamieszczania prostych i zrozumiałych informacji dotyczących prywatności.

