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Robocza	definicja	Privacy	by	Design

Privacy	by	Design	w	RODO

7	zasad	Ann	Caouvkian

Wyzwania



Jak	zapewnić	ochronę	prywatności	w	erze	Big	Data?



Co	to	jest	Privacy by	Design?

RODO
• Brak	legalnej	definicji
• Trudności	z	tłumaczeniem	na	j.	polski	(np.	uwzględnianie	ochrony	danych	w fazie	projektowania)

Ochrona	prywatności	w	fazie	projektowania	(ang.	privacy by	design)
• Aktywna	rola	organizacji	w	zapewnianiu	ochrony	prywatności	użytkowników	na	etapie	
projektowania	systemów,	jak	i	ich	stały	monitoring.

Domyślna	ochrona	prywatności	(ang.	privacy by	default)
• Najbardziej	rygorystyczne	ustawienia	chroniące	prywatność	wdrażane	są	domyślnie,	bez	potrzeby	
ingerencji	ze	strony	użytkownika,	a	jego	dane	przechowywane	są	przez	najkrótszy	możliwie	czas.



Zakres	PbDwg	Ann	Cavoukian

Privacy must be	incorporated	into	networked	data	systems	
and	technologies,	by	default.	

Privacy	must	become	integral	to organizational	priorities,	
project	objectives,	design	processes,	and	planning	operations.	

Privacy	must	be embedded	into	every	standard,	protocol	and	
process	that	touches	our	lives.



Jak zapewnićPrivacy	by	Design	przy
ewoluującej	interpretacji prawado	
prywatności?

„….It	appears	that	the	domestic	courts	failed	to	
determine,	in	particular,	whether	the	applicant	
had	received	prior	notice	from	his	employer	of	
the	possibility	that	his	communications	on	Yahoo	
Messenger	might	be	monitored;	nor	did	they	
have	regard	either	to	the	fact	that	he	had	not	
been	informed	of	the	nature	or	the	extent	of	the	
monitoring,	or	to	the	degree	of	intrusion	into	his	
private	life	and	correspondence.	

In	addition,	they	failed	to	determine,	firstly,	the	
specific	reasons	justifying	the	introduction	of	the	
monitoring	measures;	secondly,	whether	the	
employer	could	have	used	measures	entailing	
less	intrusion	into	the	applicant’s	private	life	and	
correspondence;	and	thirdly,	whether	the	
communications	might	have	been	accessed	
without	his	knowledge…”

Bărbulescuprzeciwko	Rumunii		(5.9.2017)

prof.	ALK	dr	hab.	P.	Polański



• Zmieniające	się	
ramy	prawne:

Privacy Shield

ePrivacy Regulation



RODO	a	Privacy by	
Design



Źródła	prawa	i	wiedzy
RODO

•Art.	25,	motyw	78

Rezolucja	w	sprawie	prywatności	w	fazie	projektowania	przyjęta	przez	32	Międzynarodowa	Konferencję	Rzeczników	Ochrony	Danych	i	Prywatności	w	
2010	r.

•Skrócona	wersja	zasad	Dr	Ann	Cavoukian

Privacy by	Design:	The	7	Foundational Principles - Implementation	and	Mapping	of	Fair	Information	Practices

•Ann	Cavoukian,	Ph.D.

Raporty	ENISA

•Privacy	and	Data Protection	by	Design z	12	stycznia	2015	r.
•Privacy	by	design	in	big	data z	17	grudnia	2015	r.

Projekt	rozporządzenia	ePrivacy

•Brakujący	komponent	(jeden	z	wielu	ważnych	komponentów	obok	przepisów	wykonawczych,	kodeksów	postępowania	oraz	praktyk	regulatorów)



Artykuł	25.	Uwzględnianie	ochrony	danych	w fazie	
projektowania	oraz	domyślna	ochrona	danych.

Definicja

• Brak	legalnej	definicji	Privacy by	Design

Zakres	podmiotowy
• Obejmuje	administratora	danych

Zakres	przedmiotowy
• Bardzo szeroko zakreślony
• Prawo	do	bycia	zapomnianym



Artykuł	25.	Uwzględnianie	ochrony	danych	w fazie	
projektowania	oraz	domyślna	ochrona	danych.

Zakres	przedmiotowy
• 1.	Uwzględniając	stan	wiedzy	technicznej, koszt	wdrażania	oraz	charakter,	zakres,	
kontekst	i cele	przetwarzania	oraz	ryzyko	naruszenia	praw	lub wolności	osób	
fizycznych	o różnym	prawdopodobieństwie	wystąpienia	i wadze	zagrożenia	
wynikające	z przetwarzania,	

• administrator – zarówno	przy	określaniu	sposobów	przetwarzania,	jak	i w czasie	
samego	przetwarzania	–

• wdraża	odpowiednie	środki	techniczne	i organizacyjne,	takie	jak	pseudonimizacja,	
• zaprojektowane	w celu	skutecznej	realizacji	zasad ochrony danych,	takich	jak	
minimalizacja danych,	oraz	w celu	nadania	przetwarzaniu	niezbędnych	
zabezpieczeń,	tak	by	spełnić	wymogi	niniejszego rozporządzenia oraz	chronić	
prawa	osób,	których dane dotyczą.



Środki	techniczne	wg	ENISA
a)	minimalizacja	(minimising)

• strategia	polegająca	na	tym,	że	ilość	zbieranych	danych	jest	ograniczona	do	niezbędnego	minimum,

b)	ukrywanie	(hiding)
•dane,	a	także	zależności	między	nimi	nie	są	widoczne	dla	osób	mających	dostęp	do	danych	(należy	poczynić	dodatkowe	działania	w	celu	
uzyskania	dostępu),

c)	separowanie	(separating)
•przetwarzanie	danych	odbywa	się	w	stosunku	do	danych	rozdzielonych,	rozproszonych	w	poszczególnych	zbiorach,

d)	agregowanie	(aggregating)
•dane	są	przetwarzane	w	możliwie	najwyższym	stopniu	zagregowania	i	z	możliwie	jak	najmniejszą	liczbą	szczegółów	(przy	jakiej	są	nadal	
użyteczne).
• Europejska	Agencja	ds.	Bezpieczeństwa	Sieci	i	Informacji	(ENISA)	w	swoim	raporcie:	„Prywatność	i	ochrona	danych	w	fazie	projektowania	– od	
polityki	do	inżynierii”



Zasady	ochrony	danych	osobowych	chronione	by	
design	/	by	default

Zgodność	z prawem,	
rzetelność	i przejrzystość

przetwarzane	zgodnie	z prawem,	rzetelnie	i w sposób	przejrzysty	dla	osoby,	której	dane	dotyczą;

Ograniczenie	celu zbierane	w konkretnych,	wyraźnych	i prawnie	uzasadnionych	celach	i nieprzetwarzane	dalej	w sposób	niezgodny	z tymi	celami;	dalsze	przetwarzanie	do	celów	
archiwalnych	w interesie	publicznym,	do	celów	badań	naukowych	lub historycznych	lub	do	celów	statystycznych	nie	jest	uznawane	w myśl	art. 89 ust. 1 za	
niezgodne	z pierwotnymi	celami

Minimalizacja	danych adekwatne,	stosowne	oraz	ograniczone	do	tego,	co	niezbędne	do	celów,	w których	są	przetwarzane;

Prawidłowość prawidłowe	i w razie	potrzeby	uaktualniane;	należy	podjąć	wszelkie	rozsądne	działania,	aby	dane	osobowe,	które	są	nieprawidłowe	w świetle	celów	ich	
przetwarzania,	zostały	niezwłocznie	usunięte	lub	sprostowane;

Ograniczenie	
przechowywania

przechowywane	w formie	umożliwiającej	identyfikację	osoby,	której	dane	dotyczą,	przez	okres	nie	dłuższy,	niż	jest	to	niezbędne	do	celów,	w których	dane	te	są	
przetwarzane;	dane	osobowe	można	przechowywać	przez	okres	dłuższy,	o ile	będą	one	przetwarzane	wyłącznie	do	celów	archiwalnych	w interesie	publicznym,	do	
celów	badań	naukowych	lub historycznych	lub	do	celów	statystycznych	na	mocy	art. 89 ust. 1,	z zastrzeżeniem	że	wdrożone	zostaną	odpowiednie	środki	techniczne	
i organizacyjne	wymagane	na	mocy	niniejszego	rozporządzenia	w celu	ochrony	praw	i wolności	osób,	których	dane	dotyczą;

Integralność	i poufność przetwarzane	w sposób	zapewniający	odpowiednie	bezpieczeństwo	danych	osobowych,	w tym	ochronę	przed	niedozwolonym	lub	niezgodnym z prawem	
przetwarzaniem	oraz	przypadkową	utratą,	zniszczeniem	lub	uszkodzeniem,	za	pomocą	odpowiednich	środków	technicznych	lub	organizacyjnych.



Artykuł	25.	Uwzględnianie	ochrony	danych	w fazie	
projektowania	oraz	domyślna	ochrona	danych.

Zasada	prywatności	w	ustawieniach	domyślnych
• 2.	Administrator wdraża	odpowiednie	środki	techniczne	i organizacyjne,	aby	domyślnie
przetwarzane	były	wyłącznie	te dane osobowe,	które	są	niezbędne	dla	osiągnięcia	
każdego	konkretnego	celu	przetwarzania.	Obowiązek	ten	odnosi	się	do	ilości	zbieranych	
danych	osobowych,	zakresu	ich	przetwarzania,	okresu	ich	przechowywania	oraz	ich	
dostępności.	W szczególności	środki	te	zapewniają,	by	domyślnie	dane	osobowe	nie	były	
udostępniane	bez	interwencji	danej	osoby	nieokreślonej	liczbie	osób	fizycznych.

Dobrowolna	certyfikacja
• 3.	Wywiązywanie	się	z obowiązków,	o których	mowa	w ust. 1	i 2	niniejszego	artykułu,	
można	wykazać	między	innymi	poprzez	wprowadzenie	zatwierdzonego	mechanizmu	
certyfikacji	określonego	w art. 42.



Motyw	78.	Uwzględnianie	ochrony	danych	w fazie	projektowania	oraz	
domyślna	ochrona	danych.

(78)	Ochrona	praw	i	wolności	
osób	fizycznych	w	związku	z	
przetwarzaniem	danych	
osobowych	wymaga	wdrożenia	
odpowiednich	środków	
technicznych	i	organizacyjnych,	
by	zapewnić	spełnienie	
wymogów	niniejszego	
rozporządzenia.	

Aby	móc	wykazać	
przestrzeganie	niniejszego	
rozporządzenia,	administrator	
powinien	przyjąć	wewnętrzne	
polityki	i	wdrożyć	środki,	które	
są	zgodne	w	szczególności	z	
zasadą	uwzględniania	ochrony	
danych	w	fazie	projektowania	
oraz	z	zasadą	domyślnej	
ochrony	danych.	

Takie	środki	mogą	polegać	m.in.	
na	minimalizacji przetwarzania	
danych	osobowych,	
jak	najszybszej	pseudonimizacji
danych	osobowych,	
przejrzystości co	do	funkcji	i	
przetwarzania	danych	
osobowych,	

umożliwieniu	osobie,	której	
dane	dotyczą,	monitorowania
przetwarzania	danych,
umożliwieniu	administratorowi	
tworzenia	i	doskonalenia	
zabezpieczeń.	



Sytuacja	producentów	oprogramowania

Encouragement of	
software	manufacturers

Jeżeli	opracowywane,	projektowane,	
wybierane	i	użytkowane	są	aplikacje,	usługi	i	
produkty,	które	opierają	się	na	przetwarzaniu	
danych	osobowych	albo	przetwarzają	dane	
osobowe	w	celu	realizacji	swojego	zadania,	
należy	zachęcać	wytwórców	tych	produktów,	
usług	i	aplikacji,	by	podczas	opracowywania	i	
projektowania	takich	produktów,	usług	i	
aplikacji	wzięli	pod	uwagę	prawo	do	ochrony	
danych	osobowych i	z	należytym	
uwzględnieniem	stanu	wiedzy	technicznej	
zapewnili	administratorom	i	podmiotom	
przetwarzającym	możliwość	wywiązania	się	
ze	spoczywających	na	nich	obowiązków	
ochrony	danych.	

Public	tenders

Zasadę	uwzględniania	ochrony	danych	w	
fazie	projektowania	i	zasadę	domyślnej	
ochrony	danych	należy	też	brać	pod	uwagę	w	
przetargach	publicznych.



Artykuł	83(4)	Administracyjne	kary	pieniężne

Wysokość	kar
• 4.	Naruszenia	przepisów	dotyczących	następujących	kwesti podlegają	zgodnie	z ust. 2	
administracyjnej	karze	pieniężnej	w wysokości	do	10 000 000 EUR,	a w przypadku	
przedsiębiorstwa	– w wysokości	do	2	%	jego	całkowitego	rocznego	światowego	obrotu	
z poprzedniego	roku	obrotowego,	przy	czym	zastosowanie	ma	kwota	wyższa:

• a)	obowiązków	administratora	i podmiotu	przetwarzającego,	o których	mowa	w art. 8,	11,	25	
–39	oraz	42 i	43;

Certyfikacja	obniża	kary	administracyjne
• Podmioty	certyfikujące	same	ryzykują	10	mln	euro	za	naruszenie	swoich	obowiązków



7	zasad	Ann	Cavoukian



7	zasad

Proaktywność i	prewencja

Np.	zapobieganie	przypadkom	naruszenia	prywatności	(data	security
breaches)

Zobowiązanie	zarządów	przedsiębiorstw	do	wdrożenia	standardów	
wyższych,	niż	przewidują	normy	prawne	(sic!)

„A	clear	commitment,	at	the	highest	levels,	to	set	and	enforce	high	
standards	of	privacy	−	generally higher	than	the	standards	set	out	by	

global	laws	and	regulation.”

„Established	methods	to	recognize	poor	privacy	designs,	anticipate	
poor	privacy	practices	and outcomes,	and	correct	any	negative	impacts,	
well	before	they	occur	in	proactive,	systematic,	and innovative ways.”

Ustawienia	domyślne	(by	
default)

Użytkownik	nie	musi	podejmować	żadnych	działań,	by	jego	prywatność	
była	chroniona.

Wywodzi	się	ze	wszystkich	zasad	ochrony	danych	osobowych,	a	nie	
tylko	zasady	data	minimization

Domyślne	ustawienia	prywatności	powinny	maksymalizować	ochronę

ePrivacy – DO	NOT	TRACK!



7	zasad
Integralny	element	
projektowania

Tworząc	systemy	informatyczne	należy	uwzględniać	
ochronę	prywatności	już	na	etapie	projektowania.

Zasada	dotyczy	zarówno	systemów	IT,	jak	i	praktyk	
wewnątrzorganizacyjnych.

„Privacy	by	Design	is	embedded	into	the	design	and	
architecture	of	IT	systems	and	business	practices.”

Pełna	funkcjonalność

Suma	dodatnia,	a	nie	suma	zerowa

PbD zakłada,	że	prywatność	nie	pozostaje	w	opozycji	do	
innych	celów	realizowanych	przez	organizacje	np.	

bezpieczeństwo.

„Entities	that	succeed	in	overcoming	outmoded zero-
sum	choices	are	demonstrating	first-class	global	privacy	

leadership,	having	achieved	the	Gold Standard.”



7	zasad
Bezpieczeństwo	

przetwarzania	danych
Bezpieczeństwo	przetwarzania	danych	musi	być	zapewnione	

na	każdym	etapie	życia	informacji.

Odpowiedni	poziom	szyfrowania,	logowania	i	
wylogowywania,	bezpiecznego	niszczenia	informacji

Zgodny	ze	standardami	w	tym	zakresie	i	proporcjonalne	do	
wrażliwości	danych

„The	“Security”	principle has special	relevance	here	because,	
at	its	essence,	without	strong	security,	there	can	be	no	

privacy.”

Przejrzystość	i	
rozliczalność

Wynika	z	podstawowych	zasad	ochrony	danych	osobowych	
(accountability,	openness,	compliance).

Odpowiedzialność	za	przetwarzanie	danych	powinna	być	
przypisana	i	udokumentowana

Informacje	o	praktykach	i	politykach	dostępne	dla	osób	
fizycznych

Mechanizmy	reklamacyjne	powinny	być	udostępnione	
jednostkom.



7	zasad
Poszanowanie	dla	prywatności	użytkowników

(Respect for	user privacy)

„Przyjazność	interfejsu”	

Keep it user-centric!

„Empowering	data	subjects	to	play	an	active	role	in	the	management	of	their	own	data	may	
be	the	singlemost effective	check	against	abuses	and	misuses	of	privacy	and	personal	data.”

Opiera	się	na	podstawowych	zasadach	(consent,	accuracy,	access)



Wyzwania



Jak	zapewnić	Privacyby	Design	w	stosunku	do	starych	systemów	informatycznych?



Jak	zapewnić	Privacy by	Design	w	erze	rewolucji	technologicznych?



Jak	zapewnić	Privacy by	Design	w	erze	oprogramowania	open	source?

Źródło:	http://www.free.org.pl



Jak zapewnić Privacy	by	Design	w	stosunku do	
danych	genetycznych	przechowywanych	dla	potrzeb	
badań	naukowych	w	biobankach?



Main	recommendations	from	ENISA
Policy	makers	need	to	support	

the	development	of	new	
incentive	mechanisms	for	

privacy-friendly	services	and	
need	to	promote	them.

The	research	community	needs	
to	further	investigate	in	privacy	
engineering,	especially	with	a	
multidisciplinary	approach.	This	
process	should	be	supported	
by	research	funding	agencies.

The	results	of	research	need	to	
be	promoted	by	policy	makers	

and	media.

Providers	of	software	
development	tools	and	the	
research	community	need	to	
offer	tools	that	enable	the	
intuitive	implementation	of	

privacy	properties.

Especially	in	publicly	co-
founded	infrastructure	

projects,	privacy-supporting	
components,	such	as	key	

servers	and	anonymising relays,	
should	be	included.

Data	protection	authorities	
should	play	an	important	role	

providing	independent	
guidance	and	assessing	

modules	and	tools	for	privacy	
engineering.

Legislators	need	to	promote	
privacy	and	data	protection	in	

their	norms.

Standardisation bodies	need	to	
include	privacy	considerations	
in	the	standardisation process.

Standards	for	interoperability	
of	privacy	features	should	be	
provided	by	standardization	

bodies.



Wnioski
Wiele	znaków	zapytania

Proaktywna	postawa

Korzystajmy	z	7	zasad	Ann	Caouvakin

Uwaga	na	miejsce	przetwarzania	danych	w	chmurze

Sensowne	wymagania	wobec	producentów	oprogramowania

Certyfikacja


