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KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(art. 51)
1.Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do
ujawniania informacji dotyczących jego osoby.
2.Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać
innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym
państwie prawnym.
3.Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych
dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może
określić ustawa.
4.Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia
informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustawą.
5.Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa
ustawa.
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PSEUDONIMIZACJA I ANONIMIZACJA
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
2. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość
można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez
powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka
specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
3. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości
osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub
działań.
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PSEUDONIMIZACJA I ANONIMIZACJA
Pseudonimizacja (z gr. pseudōnymos - fałszywie nazwany) to
użycie w miejsce rzeczywistej nazwy procesu bądź osoby,
nazwy przybranej czyli pseudonimu (Zob. np. [Pfitzmann
Hansen 2005]). Pseudonimizacja utrudnia identyfikację
(ustalenie danych) działającego podmiotu, natomiast
umożliwia przypisanie różnych czynności tej samej osobie
(bez znajomości jej danych osobowych). [...]
Anonimizacja jest to proces, w którym z danych umożliwiających identyfikację podmiotów
otrzymuje się dane nie umożliwiające takiej identyfikacji. Anonimizację stosuje się na
przykład w badaniach statystycznych, w których istotne są prawidłowości dotyczące
całej badanej grupy, a nie informacje o poszczególnych jednostkach. Anonimizacją w
informatyce nazywa się również wykorzystanie odpowiednich rozwiązań
informatycznych, np. anonimowego Proxy, sieci TOR [...] do ukrycia tożsamości osoby
korzystającej z serwisów internetowych, zarówno przed tymi serwisami jak i przed
ewentualnym podsłuchem.
Źródło: M. Szmit: Kilka uwag, nie tylko o dokumentach elektronicznych, [w:] Ochrona informacji
niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Materiały VII Kongresu, KSOIN, Katowice 2011, s.
193-200, ISBN 978-83-933705-0-4
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OPINIA 5/2015 (WP 216)
Anonymisation constitutes a further processing of personal data; as such, it must
satisfy the requirement of compatibility by having regard to the legal grounds
and circumstances of the further processing. Additionally, anonymized data do
fall out of the scope of data protection legislation, but data subjects may still be
entitled to protection under other provisions (such as those protecting
confidentiality of communications).
The main anonymisation techniques, namely randomization and generalization,
are described in this opinion. In particular, the opinion discusses noise addition,
permutation, differential privacy, aggregation, k-anonymity, l-diversity and tcloseness. It explains their principles, their strengths and weaknesses, as well
as the common mistakes and failures related to the use of each technique.
The opinion elaborates on the robustness of each technique based on three
criteria:
(i) is it still possible to single out an individual,
(ii) is it still possible to link records relating to an individual, and
(iii) can information be inferred concerning an individual?
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DYREKTYWA 95/46 WE
(26) Zasady ochrony danych muszą odnosić się do wszelkich
informacji dotyczących zidentyfikowanych lub możliwych do
zidentyfikowania osób; w celu ustalenia, czy daną osobę można
zidentyfikować, należy wziąć pod uwagę wszystkie sposoby,
jakimi może posłużyć się administrator danych lub inna osoba w
celu zidentyfikowania owej osoby; zasady ochrony danych nie
mają zastosowania do danych, którym nadano anonimowy
charakter w taki sposób, że podmiot danych nie będzie mógł być
zidentyfikowany; zasady postępowania w rozumieniu art. 27 mogą
być przydatnym instrumentem w udzielaniu wskazówek co do
sposobów nadawania danym charakteru anonimowego oraz
zachowania w formie, w której identyfikacja osoby, której dane
dotyczą, nie jest dłużej możliwa.
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DYREKTYWA 2002/58/WE O OCHRONIE
PRYWATNOŚCI I KOMUNIKACJI
ELEKTRONICZNEJ
26) dane dotyczące abonentów, przetwarzane w sieciach komunikacji elektronicznej do
ustanowienia połączenia i transmisji danych zawierających informacje o życiu
prywatnym osób fizycznych, dotyczące prawa do poszanowania korespondencji lub
prawnie usprawiedliwionych interesów osób prawnych. Dane tego rodzaju mogą
być przechowywane przez czas ograniczony, i jedynie w wymiarze niezbędnym dla
wykonania usługi w zakresie naliczania opłat i rozliczeń międzyoperatorskich.
Dalsze przetwarzanie tego rodzaju danych przez dostawców publicznie dostępnych
usług komunikacji elektronicznej, w celach marketingu usług komunikacji
elektronicznej lub świadczenia usług o przydanej wartości jest dopuszczalne jeżeli
abonent wyraził zgodę na podstawie dokładnej i pełnej informacji udzielonej przez
dostawcę publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej odnośnie
rodzajów dalszego przetwarzania, które zamierza wykonywać oraz prawa abonenta
nieudzielenia lub cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania. Dane dotyczące
ruchu wykorzystywane w celach marketingu usług komunikacyjnych lub
świadczenia usług o przydanej wartości powinny zostać usunięte lub
zanonimizowane po wykonaniu usługi. Dostawca usług powinien na bieżąco
informować abonentów o rodzaju danych, które są przetwarzane, celach
i czasie trwania przetwarzania danych;
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PODSTAWA PRAWNA DO ANONIMIZACJI
[t]he Working Party considers that anonymisation as an instance of further processing of
personal data can be considered to be compatible with the original purposes of the
processing but only on condition the anonymisation process is such as to reliably
produce anonymised information in the sense described in this paper.
It should also be emphasized that anomymisation has to be held in compliance with the
legal constraints recalled by the European Court of Justice in its decision on case
C-553/07 (College van burgemeester en wethouders van Rotterdam v M.E.E.
Rijkeboer), relating to the need to retain the data in an identifiable format to enable,
for instance, the exercise of access rights by data subjects. The ECJ ruled that
“Article 12(a) of the [95/46] Directive requires Member States to ensure a right of
access to information on the recipients or categories of recipient of personal data
and on the content of the data disclosed not only in respect of the present but also in
respect of the past. It is for Member States to fix a time-limit for storage of that
information and to provide for access to that information which constitutes a fair
balance between, on the one hand, the interest of the data subject in protecting his
privacy, in particular by way of his rights to object and to bring legal proceedings and,
on the other, the burden which the obligation to store that information represents for
the controller.”
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PODSTAWA PRAWNA DO ANONIMIZACJI
Both families of anonymisation techniques – data randomization and
generalization – have shortcomings; however, each of them may be
appropriate under the given circumstances and context to achieve the
desired purpose without jeopardising data subjects’ privacy. It must be clear
that 'identification' not only means the possibility of retrieving a person's
name and/or address, but also includes potential identifiability by singling
out, linkability and inference. Furthermore, for data protection law to apply,
it does not matter what the intentions are of the data controller or recipient.
As long as the data are identifiable, data protection rules apply.
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RYZYKA
When considering using anonymisation techniques, data controllers
have to take into account the following risks
- A specific pitfall is to consider pseudonymised data to be equivalent
to anonymised data. The Technical Analysis section will explain that
pseudonymised data cannot be equated to anonymised information
as they continue to allow an individual data subject to be singled out
and linkable across different data sets. Pseudonymity is likely to
allow for identifiability, and therefore stays inside the scope of the
legal regime of data protection. This is especially relevant in the
context of scientific, statistical or historical research.
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RYZYKA
- A second mistake is to consider that properly anonymised data (having
satisfied all the conditions and criteria mentioned above and falling by
definition outside the scope of the data protection Directive) deprive
individuals of whatever safeguards – first and foremost, because other
pieces of legislation may apply to the use of these data. For example,
Article 5(3) of the e-Privacy Directive prevents storage of and access to
“information” of any type (including non-personal information) on terminal
equipment without the subscriber’s/user’s consent as this is part of the
broader principle of confidentiality of communications.
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RYZYKA
- A third negligence would also result from not considering the impact on
individuals, under certain circumstances, by properly anonymised data,
especially in the case of profiling. The sphere of an individual’s private life is
protected by Article 8 of the ECHR and Article 7 of the EU Charter of
Fundamental Rights; as such, even though data protection laws may no longer
apply to this type of data, the use made of datasets anonymised and released
for use by third parties may give rise to a loss of privacy. Special caution is
required in handling anonymised information especially whenever such
information is used (often in combination with other data) for taking decisions
that produce effects (albeit indirectly) on individuals. As already pointed out in
this Opinion and clarified by the Working Party in particular in the Opinion on
the concept of “purpose limitation” (Opinion 03/2013)11, the data subjects’
legitimate expectations concerning further processing of their data should be
assessed in the light of the relevant context-related factors – such as the
nature of the relationship between data subjects and data controllers,
applicable legal obligations, transparency of processing operations.
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SKUTECZNOŚĆ
Different anonymisation practices and techniques exist with variable degrees
of robustness. This section will address the main points to be considered
by data controllers in applying them by having regard, in particular, to the
guarantee attainable by the given technique taking into account the current
state of technology and considering three risks which are essential to
anonymisation:
- Singling out , which corresponds to the possibility to isolate some or all
records which identify an individual in the dataset;
- Linkability, which is the ability to link, at least, two records concerning the
same data subject or a group of data subjects (either in the same
database or in two different databases). If an attacker can establish (e.g.
by means of correlation analysis) that two records are assigned to a same
group of individuals but cannot single out individuals in this group, the
technique provides resist. against “singling out” but not against linkability;
- Inference, which is the possibility to deduce, with significant probability, the
value of an attribute from the values of a set of other attributes.
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MASKOWANIE DANYCH
Redukowanie ryzyka identyfikacji podmiotu danych do bardzo
niskiego poziomu poprzez zastosowanie zespołu technik
przekształcania (przetwarzania) danych bez względu na ich
dalszą przydatność dla analityki.
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RANDOMIZACJA
Randomization is a family of techniques that alters the veracity of the data in
order to remove the strong link between the data and the individual. If the
data are sufficiently uncertain then they can no longer be referred to a
specific individual. Randomization by itself will not reduce the singularity of
each record as each record will still be derived from a single data subject
but may protect against inference attacks/risks. and can be combined with
generalization techniques to provide stronger privacy guarantees.
Additional techniques may be required to ensure that a record cannot
identify a single individual.
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RANDOMIZACJA
• Singling out: It is still possible to single out the records of an individual
(perhaps in a non-identifiable manner) even though the records are less
reliable.
• Linkability: It is still possible to link the records of the same individual, but the
records are less reliable and thus a real record can be linked to an
artificially added one (i.e. to 'noise'). In some cases, a wrong attribution
might expose a data subject to significant and even higher level of risk
than a correct one.
• Inference: Inference attacks may be possible but the success rate will be
lower and some false positives (and false negatives) are plausible.
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RANDOMIZACJA
• Adding inconsistent noise: If noise is not semantically viable (i.e. it is “out-ofscale” and does not respect the logic between attributes in a set) then an
attacker having access to the database will be able to filter out the noise
and, in some cases, regenerate the missing entries. Furthermore, if the
dataset is too sparse, it can remain possible to link the noisy data entries
with an external source.
• Assuming that noise addition is enough: noise addition is a complementary
measure that makes it harder for an attacker to retrieve the personal data.
Unless the noise is higher than the information contained in the dataset, it
should not be assumed that noise addition represents a standalone
solution for anonymisation.
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PSEUDONIMIZACJA
Pseudonimizacja (z gr. pseudōnymos - fałszywie nazwany) to użycie
w miejsce rzeczywistej nazwy procesu bądź osoby, nazwy przybranej
czyli pseudonimu. Pseudonimizacja utrudnia identyfikację (ustalenie
danych) działającego podmiotu, natomiast umożliwia przypisanie różnych
czynności tej samej osobie (bez znajomości jej danych osobowych).
‘Pseudonymous data' means personal data that cannot be attributed to
a specific data subject without the use of additional information, as long
as such additional information is kept separately and subject to technical
and organisational measures to ensure non-attribution;
A particular type of anonymization that both removes the association with
a data subject and adds an association between a particular set
of characteristics to the data subject and one or more pseudonyms
(Źródło: ISO/TS 25237:2008)
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PSEUDONIMIZACJA
Nazywana również
• Kodowaniem
• Key-coding
• Single coding
• Double coding
• Obfuskacją
• Tokenizacją
• Keying
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ZMIANA RAM PRAWNYCH OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH W EUROPIE I W POLSCE

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych
COM(2012) 11 z 25 stycznia 2012 r.
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