Rezolucja
w sprawie
profilowania
Omówiwszy kwestię profilowania podczas Sesji Zamkniętej 34 Międzynarodowej
Konferencji w Urugwaju oraz wysłuchawszy poglądów różnych ekspertów zarówno z
sektora publicznego, jak i prywatnego podczas powyższej Sesji Zamkniętej;
Zauważając wiele użytecznych zastosowań big data oraz korzyści, jakie duże zbiory
danych mogą przynieść w różnych częściach społeczeństwa, zarówno dla biznesu,
rządów, jak i organizacji non-profit;
Uwzględniając jednocześnie, że gromadzenie danych osobowych w dużych bazach
danych oraz następne ich wykorzystywanie stanowi zagrożenie dla ochrony danych
osobowych i prywatności;
Pamiętając o tym, że zagrożenia stają się bardziej adekwatne, gdy łączone są różne
zbiory danych bez należytego uwzględnienia ochrony tych danych i celów, dla których je
pierwotnie zgromadzono;
Przywołując ogólne zasady ochrony danych i prywatności;
Potwierdzając Urugwajską Deklarację w sprawie profilowania z 2012 r.;
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35 Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
wzywa wszystkie strony wykorzystujące profilowanie do:
1. wyraźnego określenia potrzeby i praktycznej realizacji określonej operacji
profilowania oraz do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed rozpoczęciem
profilowania.
2. do ograniczenia, zgodnie z zasadami uwzględniania ochrony prywatności w fazie
projektowania (privacy by design), założeń i zakresu gromadzonych danych do
poziomu, który jest konieczny do osiągnięcia zgodnego z prawem celu oraz do
zapewnienia, że, gdy to właściwe, dane będą wystarczająco aktualne i prawidłowe w
odniesieniu do zakładanego celu.
3. do zapewnienia, że profile i związane z nimi algorytmy będą przedmiotem nieustannej
weryfikacji, w celu umożliwienia poprawienia wyników i ograniczenia wyników
fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych;
4. do informowania społeczeństwa o operacjach profilowania w możliwie najszerszym
zakresie, w tym o sposobie, w jaki profile są zbierane i o celach, w których profile są
wykorzystywane, w celu zapewnienia, że osoby fizyczne będą w stanie zachować
kontrolę nad ich własnymi danymi osobowymi w możliwie najszerszym i
najodpowiedniejszym zakresie.
5. do zapewnienia, w szczególności w odniesieniu do decyzji, które mają istotne skutki
prawne dla osób fizycznych lub wpływają na korzyści lub status, że osoby fizyczne będą
informowane o ich prawie do dostępu do danych i ich poprawiania oraz że będzie
zapewniona ludzka interwencja, gdy to właściwe, szczególnie w sytuacji, gdy wzrasta
przewidywalne uprawnienie do profilowania ze względu na skuteczniejsze algorytmy.
6. do zapewnienia, że operacje profilowania będą podlegać odpowiedniemu nadzorowi.
Ponadto Rzecznicy wzywają rządy na całym świecie do zapewnienia jawności i
możliwości wyrażania publicznych komentarzy oraz wnoszenia wkładu przez
interesariuszy we wszelkich procedurach legislacyjnych dotyczących przepisów, które
mają na celu wdrożenie operacji profilowania.
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