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Впвед1
1. Big Data е ппим кпј гп пбјаснува пгрпмнипу расу вп присуаппу и авупмаускауа уппуреба на
инфпрмации2. Тпа се пднесува на пгрпмни кплишини на дигиуални ппдаупци кпнурплирани
пд кпмпанииуе, прганиуе и други гплеми прганизации щуп се предмеу на ппщирни анализи
базирани на уппуреба на алгприуми.3
2. Big Data сами пп себе преусуавуваау предизвик за пснпвниуе принципи на приваунпсу.
Некпи уврдау дека би билп невпзмпжнп да се применуваау пвие принципи вп ера
каракуеризирана сп Big Data.4 Од аспеку на пва гледищуе, защуиуа на пrиvаунпсуа мпра да
биде загарануирана преку пбезбедуваое јасни и разбирливи инфпрмации за пдржувое на
лишниуе ппдаупци. Мислеоеуп на рабпунауа група е дека защуиуауа на приваунпсуа денес
е ппважна пд кпга и да билп , пд пришина щуп се спбираау се ппвеќе инфпрмации за
ппединци.5 Принципиуе на приваунпсу ни гарануираау дека нема да бидеме предмеу на
ппщирни прпфилираоа сп расуешки ппуенцијал. Развпднуваое на пвпј принцип вп
кпмбинација сп ущуе ппгплема уппуреба на Big Data мпже да има ппследици врз защуиуа
на приваунпсуа и други ппщуесувени вреднпсуи какп слпбпда на изразуваое и размена на
идеи.
3. Некпи пснпсвни принципи прппищани пд сурана на ОECD и Еврппскауа Дирекуива за
защуиуа на лишни ппдаупци се пднесуваау на упа какп лишниуе ппдаупци мпжау да се
пбрабпууваау на разумен, кпрекуен и легален нашин. Следниуе принципи се пд пспбена
важнпсу за Big Data: намерни пгранишуваоа, важнпсу и минимизација на ппдаупциуе,
целпсу и квалиуеу, уранспаренунпсу и правп на присуап дп инфпрмации.
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Овпј дпкумену спдржи референци на правниуе бараоа кпи не мпра да бидау релевануни на сиуе
пвласууваа пресенуирани вп Рабпунауа Група.
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Cf.hite(2012), Big Data e е ппим кпј се пднесува на збирки на ппдаупци кпи се гплеми и кпмплексни, кпи се
уещки и кпмплексни за пбрабпука преку рашни алауки за управтваое сп дауабази или урадиципнални
прпграми за пбрабпука на ппдаупци.
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Член 29 Рабпунп уелп, Суав 03/2013 за намерни пгранишуваоа, сур.35
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На пример, For example in Tene, Omer and Jules Polonetsky (2012), “Big Data for All: Privacy and User Control in
the Age of Analytics”, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Forthcoming,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2149364 , in World Economic Forum (2013), “Unlocking the
Value of Personal Data: From Collection to
Usage”,http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_UnlockingValuePersonalData_CollectionUsage_Report_2013.pdf,
and in Cate, Fred H. and Viktor Mayer-Schönberger (2013), “Tomorrow’s privacy. Notice and consent in a world of
Big Data”, International Data Privacy Law, 2013, Vol. 3, No. 2
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Дпсег
4. Целуа на пвпј рабпуен лису е да ги ппуенцира предизвициуе на приваунпсу ппврзани сп
Big Data,вп прв план вп уелекпмуникацискипу секупр, да ппмпгне вп псигуруваое дека
пвие пращаоа се вклушени вп агендауа на прганиуе за защуиуа на ппдаупци и други
суејкхплдери. Дпкуменупу е наменеу за дпнесуваши на пдлуки, јавни пргани, индусурискп и
цивилнп ппщуесувп.
5. Кпнцепупу на Big Data ппфаќа щирпк спекуар на предизвици. Гплем брпј пд нив, какп
щуп се ризикпу пд ппвупрна иденуификација, леснп мпже да биде предмеу на ппщирни
извещуаи. Целуа на пвпј рабпуе лису е да се се прикажау клушниуе предизвици на
приваунпсу и да не се наспшуваау ппединешниуе прпблеми пд уехнишка прирпда вп деуали.

Ппзадина
6. Ппдаупциуе се насекаде. Кплишесувпуп на ппдаупци на глпбалнп нивп расуе сп 50%
гпдищнп. 90% пд свеускиуе ппдаупци се спбрани самп вп ппследниуе 2 гпдини. Ппгплем
дел пд пвие ппдаупци е спбран дирекунп пд ппурпщувашиуе преку инуернеу-базирани
услуги. Сп ппдемпу на Инуернеупу на нещуауа ќе се введау нпви ппдаупшни суруи. Се
предвидува дека дп 2015 ќе ппсупјау ппвеќе пд 50 билипни сензпри, кпи ќе прикашуваау
инфпрмации вп кпмпјууерски пблаци, а кпи ќе се пднесуваау на инуерацијауа на лудеуп сп
пкплинауа. Ова мпже да предизвика прпмени вп пазарниуе и бизнис мпделиуе.
7. Ппсупи спмнеж дека мпжнпсуа за складираое и анализа на гплеми кплишини на
ппдаупци ќе дпнесе бенефиции за ппщуесувпуп на разлишни нашини. Big Data дп пдреден
суепен веќе се кприсуеще за анализираое на ппдаупци за иденуификуваое и
предвидуваое на урендпви и кпрелации. Вп пснпва, ваквиуе анализи не преусуавуваау
предизвик вп пднпс на приваунпсуа, сп пглед на упа щуп ппдаупциуе се целпснп анпнимни
(ккпнцепупу на анпнимнпсу се разгледува ппдеуалнп ппдплу вп пвпј дпкумену). Ппспупјау и
анализи кпи не вклушуваау уппуреба на лишни ппдаупци вп целина, какп на пример
анализи на ппдупци за временскауа спсупјба или ппдаупци пд ппремауа на нафуениуе
плауфпрми.)
8. Big data мпже да се уппуребува и на нaшини кпи дирекунп влијаау врз ппединциуе.
Ппсупјау уехники кпи се уппуребуваау за изгпувуваое прпфили и предвидуваое на
пднесуваеуп на ппединци и групи преку спбираое и анализа на ппдаупци спбрани пд
разлишни извпри. Иакп инфпрмацииуе мже да се спбрани и неиденуификувани, резулуаупу
пд анализиуе сеущуе мпже да предизвика ппследици за ппединциуе.
9. “Лишни ппдаупци „ се секпја инфпрмација ппврзана сп иденуификувана лишнпсу или
лишнпсу кпја мпже да се иденуификува. IP-адреси, брпеви на мпбилни уелефпни, RFID
маркери и Единсувени иденуификаципни брпеви (UDID numbers) се самп дел пд

примериуе за единсувени иденуификаупри кпи се смеуаау за лишни ппдаупци. Ппдаупциуе
кпи пукриваау инфпрмации за навикиуе и инуересиуе на уникауни индивидуи се бараау пд
сурана на кпмпанииуе и владиниуе пргани. Индусуријауа развива нпви уехники за пвие
цели, какп на пример уреди за пупешаупци пд прсуи. Какп резулуау на упа, лисуауа на
единсувени иденуификаупри дефинирани какп лишни ппдаупци ппсупјанп се щири.
10. Синчирпу на вреднпсуи на Big Data вклушува некплку шекпри ппшнувајќи пд спбираое
на ппдаупци, складираое, анализа и уппуреба на резулуауиуе пд анализауа (види дијаграм
на вреднпсен синчир на крајпу пд дпкуменупу). Ќе се псврнеме кпн ппединешни шекпри
ппдплу вп дпкуменупу.
11. Првипу шекпр вп синчирпу на вреднпсу е спбираое на ппдаупци. Примери за
ппуенцијални извпри на лишни ппдаупци вклушуваау апликации за мпбилен уелефпн,
кпмпјууеризирани мрежи, урансппндери вп впзила за деуекуираое пауарини, евиденција
за пациенуи, ппдаупциуе за лпкација, спцијални веб-сајупви, ппдаупци за пауници вп
впздущнипу сппбраќај, јавни регисури, прпграми за лпјалнпсуа на клиенуиуе, исупријау на
прпдажба иун. Ппдемпу на уехнплпгијауа на сензпри,ќе пвпзмпжи да се спбираау
инфпрмации пд щирпк ппсег на памеуни уреди, какп щуп се памеуни шеуки за заби,
памеуни шадпри, памеуни фрижидери, памеуни шевли, памеуни уелевизпри и др. Овие
извпри на ппдаупци мпжау да пбезбедау инфпрмации кпи ппуенцијалнп би мпжеле да
пукријау мнпгу за нашинпу на живпу на секпј ппединец.
12. На пример, лишниуе ппдаупци мпже да се прибираау на следнипв нашин:
i.
ii.
iii.
iv.

v.

vi.
vii.

Лишниуе ппдаупци мпжау да се пбјавуваау свпевплнп пд сурана на ппединци (на
пример, преју пбјавуваое лишни ппдаупци на спцијалниуе мрежи).
Лишни ппдаупци мпжау да се спбираау какп услпв за услуга.
Лишни ппдаупци мпжау да се спбираау врз пснпва на закпнскиуе бараоа.
Лишниуе ппдаупци мпже авупмауски да се спбираау сп кприсуеое на пдредени
услуги (на пример, урансакција ппдаупци на пауарина и ппдаупциуе за лпкација).
Ваквиуе збирки на ппдаупци, мпже да се спрпведуваау без знаеое на субјекупу на
ппдаупци.
Лишниуе ппдаупци мпже да бидау изведени сп пбрабпука и анализа на спбраниуе
ппдаупци за преухпдни и други цели. Лишниуе ппдаупци, исуп уака, мпже да
ппуекнуваау пд разлишнигрупи на инфпрмации кпи се анпнимни.
Лишниуе ппдаупци (на пример, ппдаупциуе за клиенуиуе (CRM)) мпже да се земау
пд надвпрещни извпри за да се збпгауау (преухпднп спбраниуе) ппдаупци.
Лишниуе ппдаупци (на пример, (деуална евиденција за клиенуиуе) мпже бидау
сппделени сп надвпрещни извпри ,сп цел збпгаууваое на (лишни) ппдаупци пд
парунерски фирми.

13. Вп кпнуексу на Big Data, ппдаупциуе спбрани за веб кприснициуе се мпщне ауракуивни
бидејќи мпжау да спдржау деуални инфпрмации за инуереси, мрежи, навики и

пднесуваоа на ппединци. Таквиуе инфпрмации мпжау да се спбираау експлициунп (на
пример, при регисурација на спцијален прпфил на инуернеу) или вп ппприкриена фпрма,
сп кприсуеое на разлишни видпви на уехнплпгии за следеое.
14. Вуприпу шекпр е агрегираое и шуваое на ппдаупциуе пукакп ќе се спберау. Некпи
прганизации ги спбираау и анпнимизираау ппдаупциуе пред да ги складираау, дпдека
други складираау ппдаупци кпи спдржау лишни иденуификаупри. Брзипу расу вп шуваое и
аналиуишки мпќ, пп се ппниска урпщпци, знаши дека принциппу на Big Data ппвеќе не е
привилегија самп на некплку гигануски кпмпании, ууку преусуавува алаука дпсуапна и за
мали и гплеми преупријауија, вп сиуесекупри на екпнпмијауа. Кпнцепупу на Big Data
преусуавува префрлуваое пд урадиципналниуеразмислуваое вп пднпс на шуваое и
пбрабпука на ппдаупци сп ппмпщ на супер-кпмпјууери. Нпвиуе уехнплпгии пвпзмпжуваау
пбрабпука и генерираое вреднпсу пд нпви и несурукуурирани извпри на ппдаупци.
15. Треуипу шекпр пд синчирпу на вреднпсу вклушува кпрелација и анализа на спбраниуе и
складирани ппдаупци. Ценурален елемену вп спздаваое на вреднпсу при пвпј шекпр е
сппјуваое на ппдаупциуе пд разлишни извпри сп цел генерираое прпфили и кприсуеое
алауки за анализа сп шија ппмпщ се изведуваау инфпрмации кпи инаку не би биле
дпсуапни. Кприснициуе на Big Data мпжау да генерираау ппдаупци инуернп пд свпиуе
ппдаупшни капациуеуи или уие мпжау да купау ппдаупциуе пд уреуи сурани (или дпбијау
ппдаупци пд пувпрени извпри), и приупа ги кпмбинираау пвие сп свпиуе ппдаупци.
Примери за уехники за анализа ппврзани сп Big Dat вклушуваау: Data Mining, мащинскп
ушеое, анализа на спцијална мрежа, предвидливи анализи "Sensemaking", Обрабпука на
прирпдни јазици и визуелизација.
16. Чеувруипу шекпр пд синчирпу на вреднпсу вклушува кприсуеое на резулуауиуе пд
анализауа. Big Data мпже се кприсуау на разлишни нашини. Згплемен брпј кприсници, на
пример банки, псигуриуелни кпмпании, агенции за кредиуен рејуинг, рабпупдавциуе и
пплицијауа сакаау да ги искприсуау резулуауиуе дпбиени преку анализа на Big Data сп цел
пвпзмпжуваое на ппдпбри, пплни сп инфпрмации пдлуки.
17. Гплем брпј на заинуересирани сурани се вклушени низ целипу синчир на Big Data (види
Слика 1 вп прилпг). Некпи суејкхплдери се инвплвирани самп вп пдделни делпви пд
синчирпу на вреднпсу. На пример, брпкериуе сп ппдаупци пбишнп не гп кприсуау
ппдаупциуе за лишни цели, ууку ги пбрабпууваау и гп прпдадаваау. Други субјекуи мпжау да
бидау вклушени вп сиуе шекпри низ синчирпу на вреднпсу. На пример, ургпвциуе на малп
прибираау лишни ппдаупци преку прпграмиуе за лпјалнпсу за клиенуиуе, ппупа ги шуваау и
на крај се прпцесираау и ги кприсуау вп свпјпу бизнис мпдел.
18. Лишниуе ппдаупци веќе дплгп време се мпщне привлешна супка и влегуваау вп развпј на
нпви Инуернеу-базирани услуги. Инуернеу кприснициуе пбишнп дпбиваау присуап дп
бесплауни услуги плаќајќи за нив вп фпрма на лишни ппдаупци. Ппради Big Data и
експанзивнпуп щиреое на Инуернеупу на нещуауа, пазарпу за прпдажба на лишниуе

ппдаупци ппсупјанп расуе и верпјаунп ќе се прпщири и на нпви секупри вп екпнпмијауа:
Памеуни шевли сп сензпри ќе се нудау бесплаунп, вп замена за дпзвпла пд кприсникпу за
спбираое и анализа на ппдаупци пд негпвиуе пещашки акуивнпсуи. Супмауплпгпу мпже да
му ппнуди на пациенупу памеуен шеука за заби (кпја бесплаунп ќе биде пбезбедена пд
сурана на прпизвпдиуелпу) вп замена за сппделуваое на инфпрмацииуе спбрани пд
шеукауа за заби сп разлишни заинуересирани суејкхплдери. Нпви бизниси и бизнис мпдели
ќе прпизлезау за максимизираое на дпдадена вреднпсу пд лишниуе ппдаупци кпи се
генерирани вп сè ппщирпк спекуар на сиууации.
Ппследици врз приватнпста
19 .Врз пснпва на гпренаведениуе псвруи, следниуе клушни предизвици за приваунпсуа се
јавуваау какп резулуау на уппуреба на Big Data за нпви цели:
20. Вп гплема мера, кпнцепупу на Big Data вклушува ппвупрна уппуреба на ппдаупциуе. Ова
преусуавува предизвик за принциппу на приваунпсу дека спбраниуе ппдаупци мпже да
бидау искприсуени за цели щуп се некпмпауибилни сп првпбиунауа намена за спбираое.
Ппуенцијалпу на Big Data за спбираое на вредни знаеоа преку збирка на сé ппгплеми
сеупви на ппдаупци гп впди принциппу на целни пгранишуваоа ппд приуиспк. Сппред пвпј
принцип, преупријауија кпи ги кприсуау лишниуе ппдаупци какп пснпва за предвидувашка
анализа мпра да гарануираау дека анализауа е кпмпауибилна сп првишнауа цел за
спбираое на ппдаупциуе. Кпга ппединец разменува ппдаупци сп други, уие имаау
пдредени пшекуваое за целиуе за кпи ппдаупциуе ќе се кприсуау. Субјеуиуе на ппдаупци не
ги даваау инфпрмацииуе на кпмпанииуа или на Владауа за уие да правау щуп сакаау сп нив.
Ова мпже да преусуавува знашиуелен предизвик за кпмерцијалнауа уппуреба на гплеми
ппдаупци.
Максимизираое на ппдатпците
21. Кпнцепупу на Big Data е и за максимизација на вреднпсуа на ппдаупциуе. Вп сущуина,
Big Dataе спрпуивнп на принциппу на приваунпсуа вп ппглед на важнпсуа и
минимизираоеуп на ппдаупциуе. Овие принципи се наменеуи за псигуруваое дека нема
да се прибираау ппвеќе лишни инфпрмации пд пна щуп е ппуребнп да се испплнау јаснп
дефинираниуе цели. Ппдаупциуе мпра да бидау избрищани кпга ппвеќе не се
уппуребнуваау за нивнауа првишна намена. Кпнцепупу на Big Data ппдразбира нпв нашин на
разгледуваое на ппдаупци, каде щуп ппдаупциуе сами пп себе генерираау вреднпсу.
Вреднпсуа на ппдаупциуе е ппврзана сп ппуенцијалниуе идни кприсуи. Ваквиуе суавпви за
ппдаупциуе мпжау да преусуавуваау предизвик на прициппу за приваунпсу кпј ууврдува
дека ппдаупциуе кпи се пбрабпууваау мпра да бидау сппдвеуни, релевануни за целиуе щуп
се ууврдени за време на спбираоеуп. Тпа мпже да влијае и врз желбауа на кпнупрлприуе и
нивнауа мпуивација за брищеое на ппдаупциуе. Кпмпанииуе и јавниуе пргани не би сакале
да ги избрищау ппдаупциуе кпи вп иднина би им биле извпр на нпви идеи и прихпди.
Расппрпсурануваое на уппуребауа на Big Data ќе преусуавува пгрпмен предизвик за

пганиуе за защуиуа на ппдаупци вп правец на присилуваое на субјекуиуе да ги брищау
ппдаупциуе.
Недпстатпк на транспарентнпст
22. Правпуп на присуап дп висуинскиуе инфпрмации вп пднпс на пбрабпука на нешии лишни
ппдаупци кпнсуиууира важни принципи на приваунпсу. Недпсуаупк на пувпренпсу и на
инфпрмации за нашиниуе на кпи ппдаупциуе се прибираау и се уппуребуваау мпже да
пресуавува жрува кпја не се разбира и врз кпја се нема кпнупрла. На пример, прпсешен
Инуернеу кприсник знае мнпгу малку за упа какп пазарпу на пнлајн рекламираое
функципнире и какп негпвиуе лишни ппдаупци мпжау да се спберау и искприсуау за
разлишни кпмерцијални цели. Гплем брпј луде не се заппзнаени сп “пперауприуе“ на
пазарпу, ппсебнп сп брпкериуе на ппдаупци и кпмпанииуе за анализа. Ова предизвикуа
ппуещкпуии вп применауа на правпупу на ппединецпу за присуап дп инфпрмации.
Спбираоетп ппдатпци мпже да пткрие шувствителни инфпрмации
23. Предизвикувашки аспеку ппврзан сп анализиуе на Big Data е мпжнпсуа

прибраниуе инфпрмации , кпи сами пп себе не мпра да бидау пд шувсувиуелен
каракуер, да генерираау шувсувиуелни инфпрмации какп резулуау. Сп кприсуеое на
алаукиуе на Big Data, ппсупи мпжнпсу за ууврдуваое щеми кпи би предвиделе
брпјни предисппзиции на лудеуп: какп на пример здравсувени инфпрмации,
пплиуишки гледищуа или сексуална приенуиранпсу. Ова преусуавува ппсебен
инфпрмаципнен субјеку за кпј кпнурплприуе на ппдаупци уреба да бидау свесни
дека нпси ризик сп спбираое и анализираое на ппдаупциуе.
Ризик пд ппвтпрна идентификација
24. Еден пд главниуе ризици ппврзани сп анализиуе за Big Data е пнпј пд ппвупрна
иденуификација. Преку спбираое на инфпрмации пд неклпку извпри, ппсупи ризик
лишниуе ппдаупци на ппеднци да да се издвпјуау пд збиркиуе на ппдаупци кпи
уреба да бидау анпнимни на прв ппглед. Ова ја прави анпнимизацијауа какп меупд
ппмалку ефекуивна вп превенција на прпблемиуе сп приваунпсу ппврзани сп
правеое прпфили и други анализи на ппдаупци. Ризикпу на ппвупрна
иденуификација мпже да се намали преку псигуруваое дека самп анпнимни
ппдаупци се кприсуау вп анализиуе. Сепак, не е секпгащ леснп да се пдреди дали
збиркиуе на ппдаупци се дпвплнп анпнимизирани. Ова мпже да се ппкаже какп
уещкп ппради две пришини:
 Првауа е дека ппимпу „да се иденуификува“ , па и да се „ анпнимизира “ е
кпмплициран прпцес бидејќи ппединциуе мпже да бидау иденуификувани
на разлишни нашини. Ова вклушува дирекуна иденуификација , каде лишнпсуа
ќе мпже целпснп да се иденуификува пд еден извпр на инфпрмации ( на
пример лисуа на цели имиоа), и индирекуна иденуификација каде сп
кпмбинација на ппдаупци пд два или ппвеќе извпри ќе се изврщи
иденуификација.



Вупрауа пришина е щуп преупуијауијауа
кпи кприсуау збирки пд
анпнимизирани ппдаупци не знаау дали ппсупјау и други ппдаупци кпи би
им пвпзмпжиле на уреуи лица да ги ре-иденуификуваау ппединциуе пд
збиркиуе на анпнимизирани ппдаупци. И пп брищеоеуп на
иденуификаципниуе ппдаупци, сеущуе би билп мпжнп ппврзуваое на
пдреден инфпрмации сп ппединци врз пснпва на врски ппмеду збирки на
Big Data. Пракуишен пример за пвпј прпблем е “Какп да се разбие
анпнимнпсуа на збиркиуе на ппдаупци на Netflix Prize„.

Безбеднпсни импликаци
25. Кпнцепупу на Big Data вклушува и предизвици вп пднпс на инфпрмаципнауа
безбеднпсу щуп мпже да предизвика ппследици врз защуиуа на приваунпсуа.
Примери на вакви сигурнпсни предизвици вклушуваау уппуреба на некплку
инфрасурукуурни слпеви за пбрабпука на Big Data , нпв вид на инфрасурукуура за
управуваое сп пгрпмниуе уекпви на ппдаупци какп и неппфаунп щифрираое на
гплеми сеупви на ппдаупци. Ппнауаму, прпбиваое на пвие ппдаупци мпже да има
серипзни ппследици кпга се складираау гплеми кплишини на ппдаупци.
Кпмпанииуе кпи ппседуваау и пдржуваау гплеми збирки на лишни ппдаупци мпра
да снпсау пдгпвпрнпсу за исуиуе.
Нетпшни ппдатпци
26. Одлукиуе кпи предизвикуваау ппследици врз ппединциуе мпра да бидау
заснпвани на упшни инфпрмации. Уппуребауа на мпќни уехнплпгии за „кппаое низ
ппдаупциуе“ е мпщне пппуларнп вп пбласуа на псигуруваоеуп и кредиунипу
рејуинг. Сп ппмпщ на Big Data ппсегпу на уппуреба е прпщирен, и ппсупјау нпви
видпви на извпри на ппдаупци при ппдгпупвка на кредиуни резулуауи прпфили на
ризик. Денес ппсупјау и нпви кредиуни агенции специјализиран за кпнцепупу на
Big Data, кпи изгпувуваау прпфили на ппединци заснпвани на инфпрмации
исклушивп пд пнлајн извпри.
27. Заснпвуваое на пдлукиуе на инфпрмации дпбиени пд спцијалниуе медиуми, не
вклушува ризик дека пдлукиуе ќе се базираау на неупшни инфпрмации. Одлукиуе
заснпвани на вакви инфпрмации нема да бидау вп ппупплнпсу уранспаренуни какп
пдлукиуе кпи се базираау ан инфпрмации пд пфицијални регисури. Слабпсу
ппврзана сп алализиуе на Big Data е упа щуп кпнуексупу вп кпј се уппуребуваау
ппдаупциуе не се зема вп предвид. Дури и вп слушаи кпга ппдаупциуе се упшни ,
мпже да ппсупјау прпблеми сп приваунпсуа ппврзани сп кпнуексупу на уппуреба.
Заснпваое на пдлукиуе на инфпрмации прибрани за други цели мпже да дпведе
дп резулуауи кпи не ја рефлекуираау висуинскауа сиууација. Мпщне важнп е да се
наппмене дека кприсуеое на ппдаупци за други намени пд првишнауа е
прпуивзакпнски пд аспеку на защуиуауа на ппдаупци, псвен акп другиуе цели се
кпмпауибилни сп првишниуе или кпга ппдаупциуе се анпнимизирани.

28. Транспаренунпсуа вп фпрма на правпуп за заппзнаваое на ппединецпу сп
спдржинауа на пбрабпуениуе инфпрмации е предуслпв за субјекуиуе на ппдаупци
да ги защуиуау свпиуе инуереси. Клушен принцип на приваунпсу е дека ппединци
мпжау да бараау ппдаупци, прпценки и напди кпи не се упшни да бидау ппправени
или избрищани.
Дизбаланс на мпќта
29. Ппединциуе, какп генералнп правилп , имаау пгранишена мпќ да влијаау врз
нашинпу на пднесуваое на гплемиуе кпрппрации. Прегплема уппуреба на
анализиуе на Big Data мпже да гп згплеми дизбаланспу ппмеду гплемиуе
преупријауија пд една сурана, и ппурпщувашиуе пд друга. Кпмпанииуе кпи спбираау
лишни ппдаупци се уие кпи бенефицираау пгрпмнауа вреднпсу суекнауа какп
резулуау на анализи и пбрабпука на ппдаупци, а не ппединциуе кпи ги псуаваау
свпиуе лишни ппдаупци. Дури, упа мпже да се препище и какп слабпсу на
ппединциуе кпи мпжау да урпау негауивни ппследици вп иднина ( на пример, при
мпжнпсуи за врабпууваое, банкарски заеми и
мпжнпсу за здравсувенп
псигуруваое).
Одредуваое на ппдатпци и дискриминација
30. Кпнцепупу на Big Data се базира на преуппсуавкауа дека кплку ппвеќе ппдаупци
се прибрани и дп кпи се има присуап, уплку ппразумни и правилни пдлуки ќе се
нпсау. Нп спбираоеуп на ппвеќе ппдаупци не мпра да знаши и дпбиваое ппвеќе
знаеое. Тпа мпже да предизвика кпнфузија и лажни реазулуауи.
Гплемауа уппуреба на авупмауски пдлуки и предвидуваќки анализи мпже да има
ппследици пп ппединциуе. Алгприумиуе, иакп неприрпдни, пренесуваау избпри,
медудругпуп, за ппдаупци, врски,заклушпци, уплкуваоа и инклузивни прагпви кпи
унапредуваау специфишна цел.
Big Data вп пдредени слушаи мпже да вклушува и предрасуди и суерепуипи, какп и
да предизвика спцијалнп исклушуваое и сурауификација. Уппуребауа на
кпралципни анализи мпже да дпведе дп целпснп неупшни резулуауи за
ппединциуе. Кпрелацијауа најшесуп се меща сп каузалнпсу. Акп анализиуе
ппкажуваау дека акп верпјаунпсуа ппединец Х да биде излпжен на Y е 80%, не
мпже да се заклуши дека сиууацијава ќе се ппјави вп 100% пд слушаиуе. Приупа,
дискриминацијауа заснпвана на суауисуишки анализи мпже да пришини прпблем
на приваунпсуа. Развпј, каде се ппвеќе пдлуки вп ппщуесувпуп се базираау на
уппуреба на алгприуми мпже да резулуира вп “Дикуауура на ппдаупци„ каде
пдлукиуе и пресудиуе не би се нпселе врз пснпва на висуинска сиууација ууку
исуиуе ќе се пснпваау на ппдаупци кпи прдвидуваау щуп би мпжелп да се слуши.

Ефект на застращуваое
31. Акп развпјпу се уемели на кредиуни резулуауи или псигуриуелни прмиии
заснпвани примернп врз инфпрмации спбрани пд разлишни кпнуексуи на Инуернеу
и други секпјдневни сиууации, упа мпже да влијае врз защуиуа на приваунпсуа и
нашинпу на пднесуваое. За десеу гпдини на пример, нащиуе деца би мпжеле да не
дпбијау псигуруваое зпщуп преухпднп на спцијалниуе мрежи имаау пбјавенп дека
имаау генеуски предисппзиции кпн некпја бплесу. Ова мпже да резулуира вп
впздржанпсу на ппединциуе на спцијалниуе мрежи вп гплема мера или
присппспбуваое на пднесуваоеуп пнлајн и впппщуп. Ппсупи сурав дека урагиуе
кпи ги псуаваме вп разлишни сиууации мпже да влијаау врз нащиуе идни пдлуки,
какп щуп се мпжнпсуа за напдаое рабпуа, дпбиваое заем,псигуруваое и.у.н.
Тпа мпже да ги пдврауи кприснициуе пд бараое алуернауивни гледищуа пнлајн вп
пднпсна суравпу пд сурав да бидау иденуификувани, прпфилирани или пукриени.
Вп пднпс на уппуребауа на Big Data пд сурана на прганиуе, неизвеснпсуа кпја
прпизлегува пд упа кпи извпри на ппдаупцисе уппуребуваау за прибираое на
ппдаупци и какп уие се уппуребуваау мпже да преусуавува закана врз нащауа
сигурнпсу вп прганиуе. Ова мпже да има негауивнп влијание врз пснпвиуе за
пувпрена и здрава демпкрауија. Нискпуп нивп на защуиуа на нащауа пруваунпсу
мпже да ја загрпзи депкрауијауа бидејќи граданиуе ги пгранишуваау свпиуе ушесуав
вп презенуираое на свпиуе гледищуа. Вп најлпщ мпжен слушај, гплемауа уппуреба
на Big Data мпже да има засуращуваќки ефеку врз слпбпдауа на изрзауваое акп
преуппсуавкиуе за уаквауа уппуреба не се пукриваау и не мпже да се верификуваау
независнп.
Ехп кпмпри
32. Перспнализацијауа на веб, сп касуамизирани медиуми и и сервиси за весуи
заснпвани врз пднесуваоеуп на ппединци навеб, имаау влијание и врз зацруаниуе
услпви за јавни дебауи размена на иде- биуни премиси за здрава демпкрауија. Вп
прв план, пва не е предизвик самп на приваунпсуа, ууку и за ппщуесувпуп вп
целина. Опаснпсуа ппврзана сп уаканарешениуе “ехп кпмпри “ или “филуер
балпни„ е дека населениеу ќе биде излпженп самп на спдржини кпи ги
ппуврдуваау нивниуе суавпви и вреднпсуи. Разменауа ан идеи и суавпви мпже да се
суави ппд кпнурпла кпга ппединциуе се ппреукп излпжени на суавпви разлишни пд
пние кпи ги ппседуваау.
Преппраки
33. Наспрпуи факупу дека Big Data ппвлекува некплку предизвици врз приваунпсуа,
ппсупи мпжнпсу за уппуреба на анализиуе без загрпзуваое на клушниуе принципи
на приваунпсу. Рабпуна група ги дава следниве преппраки кпи се пднесуваау на упа
какп Big Data би се уппуребувале на нашин кпј ја ппшиуува приваунпсуа на секпј
ппединец.

Спгласнпст
34. Се дискууира дека спгласнпсуа какп легална пснпва за пбрабпука на лишни
инфпрмации нема да функципнира вп ера на Big Data. Ппсупјау уврдеоа дека
бараоеуп спгласнпсу на Инуернеу мпже да резулуира вп ппсирпмащна защуиуа на
ппединциуе. Веќе се гледа напредпкпу кај фирми кпи бараау спгласнпу пд нивниуе
ппурпщуваши, щпекулирајќи дека исказиуе за спгласнпсу шесуп не се разгледуваау
вп деуали и се кприсуау на други цели вп иднина. Ваквауа уппуреба е нелегална.
35. Неспмненп иакп ппсупјау предизвици при дпбиваое знашајна спгласнпсу, уаа
псуанува пснпвауа на мпдернпуп закпнпдавсувп за приваунпсу. Намаленпуп
кприсуеое на спгласнпсу се заканува да ја намали кпнурплауа ан ппединциуе врз
уппуребауа на нивниуе ппдаупци. Спгласнпсуа е една пд некплкууе правни пснпви
врс кпи се уемели пбрабпукауа на ппдаупци. Таа има важна улпга, нп упа не ја
исклушува мпжнпсуа , вп зависнпсу пд сиууацијауа, некпја пд другиуе правни
пснпви за пбрабпука на ппдаупци да биде ппсппдвеуна пд аспекуа на кпнурплпрпу
и субјекупу на ппдаупци.
36.Валиднаспгласнпсу уреба да се пбезбеди пд субјекупу на ппдаупци вп склпп сп
лишниуе ппдаупци за целиуе на анализиуе и прпфилираоеуп.
37. Вп слушаи кпга не е впзмпжнп да се бара спгласнпсу, пбрабпукауа на ппдаупци
ќе биде впзмпжна вп склпп на внимауелнп избалансирани лимиуи. На пример,
кпнупрлприуе на ппдаупци мпже да пбрабпууваау ппдаупци акп пбрабпукауа е
неппхпдна за цели на правниуе инуереси на кпнупрлприуе се дпдека исуиуе не се
надминауи пд сурана на пние на ппединциуе. Кпнупрлприуе на ппдаупци мпра да
ги избалансираау двауа спрпуивни инуереси-правнипу инуерес и инуереспу на
ппединецпу-еден наспрпуи друг. Резулуаупу пд балансираое на инуересиуе ќе се
разликува пд слушај дп слушај, вп зависнпсу пд кпи инуереси ппврзани сп
приваунпсуа на ппединци се вп пращаое, какп и правниуе инуереси на
кпнурплпрпу. Кплку ппзнашајнп е влијаниеуп врз субјекуиуе на ппдаупци, уплку
ппгплемп влијание уреба да се пбрне кпн релевануниуе защуиуни мерки.
38. Кпнурплприуе на ппдаупци кпи сакаау да ги кприсуау спбраниуе ппдаупци за
цели разлишни пд првишниуе мпра да ја прпценау кпмпауибилнпсуа ппмеду
првишниуе пд нпвиуе намери на пснпва слушај пп слушај. Се дпдека кпмпауибилнпсу
на уесупу не е задпвплена, лишниуе иденуификаципни ппдаупци не мпжау да се
пбрабпууваау.
Прпцедури за стабила анпнимизација
39. Кпнупрлприуе на ппдаупци мпра да пдлушау дали лишниуе ппдаупци уппуребени
вп Big Data анализиуе ќе бидау анпнимизирани, прикажани сп псевдпними или
неиденуификувани. Овпј избпр би гп пдредил нашинпу на кпј легислауивауа кпја се

пднесува на защуиуа на ппдаупциуе ќе влијае врз кпмпанииуе вп идниуе пбрабпуки
на ппдаупци. Ананпнимниуе ппдаупци пупадаау пд спрекуарпу на легислауивауа за
защуиуа на ппдаупци.
40. Анпнимизацијауа мпже да ппмпгне при намалуваое или елиминираое на
рзициуе пп приваунпсуа ппврзани сп Big Data анализиуе, самп вп слушаи кпга
анпнимизацијауа е правилнп спрпведена. Анпнимизацијауа насуанува какп
резулуау на пбрабпукауа на лишниуе ппдаупци сп цел да се спрешине неппвраунпсу
на иденуификацијауа. Вп упј смиспл, некплку елеменуи уреба да се земау вп
предвид пд сурана на кпнурплприуе на ппдаупци, имајќи ги вп предвид сиуе
средсува за “разумна„ иденуификација ( пд сурана на кпнурплприуе и пд уреуи
лица). Мпщне важнп е да се уесуира анпнимизацијауа вп пднпс на прифауливиуе
нивпа на ризик. Ова уреба да биде дпкуменуиранп какп дел пд Оценкиуе за
влијани на приваунпсуа.
41. Опуималнпуп рещение за анпнимипзираое на ппдаупциуе уреба да се нпси
ппединешнп за секпј слушај, приупа кприсуејќи кпмбинации пд уехники. Некплку
уехники за анпнимизација мпже да пресдвидау, впглавнп спсуавени пд
рандпмизавија и генерализација на ппдаупциуе. Имајќи ги вп предвид главниуе
преднпсуи и слабпсуи на секпја пд уехникиуе мпже да ппмпгне вп пдредуваое на
нашинпу на псмислуваое на пдреден прпцес за анпнимизација. Суабилнпсуа на
секпја уехника уреба да се заснпва врз 3 криуериуми:
I.
Дали сеущуе ппсуп мпжнпсу за издвпјуваое на ппединец.
II.
Дали сеущуе ппсупи мпжнпсу заппврзуваое на ппдаупци сп ппединци
III.
Дали инфпрмацииуе мпжау да бидау изведени за ппединци?
42. Псевдпнимизираниуе ппдаупци не се еквиваленуни на анпнимизираниуе
ппдаупци. Кпнурплприуе на ппдаупци кпи пдбираау да ги прикажау ппдаупциуе сп
псевдпними, намесуп сп анпнимизираое, мпра да бидау свесни дека
инфпрмацииуе сеущуе се дефинираау какп лишни ппдаупци и мпра да бидау
защуиуени.
43. Треба да ппсупи виспкп нивп на грижа кпга се сппделува или пбјавува
псевдпнимизирани или ппдаупци кпи мпже да се иденуификуваау. Акп ппдаупциуе
се прикажани деуалнп, мпже да се ппврзау сп други збирки на ппдаупци, какп и акп
спдржау лишни ппдаупци , присуаппу дп нив уреба да биде пгранишен и внимауелнп
кпнурплиран. Акп ппдаупциуе се спбираау и ппсупи ппмалку ризик пд ппврзуваое
сп други збирки на ппдаупци, ппсупи ппгплема верпјаунпсу дека ппдаупциуе мпже
да се направау дпсуапни без некпј ппзнашаен ризик.
44. Акп кпнурплпрпу на ппдаупци пвпзмпжува псевдпнимизираниуе или ппдаупци
кпи мпжау да се иденуификуваау на друг нашин да бидау дпсуапни за други
прганизации, уреба сп дпгпвпр да им се забрани да ги ре-иденуификуваау
ппдаупциуе. Ова исуп уака уреба да вклушува пувпрени ппдаупци.

45. Рабпунауа група дава преппраки вп наспка на упа дека мрежа или уелп уреба
да биде пснпванп кпга некпј кпму му уреба анпнимини или псевдпнимни
ппдаупци мпже да расправа за предизвициуе ппврзани сп анпнимизација . Вакви
мрежи ппсупјау вп Велика Бриуанија (theUK Anonymisation Network (UKAN))кпј е
кппрдинираба пд универзиуеуиуе вп Маншесуер и Сауухемпупн, Инсуиууупу на
пувпрени ппдаупци и Агенцијауа за Наципнална Суауисуика.
Ппгплема транспарентнпст и кпнтрпла пд спбираое тп упптреба на ппдатпците
46. Секпј ппединец уреба да биде инфпрмирана за упа кпи ппдаупци се спбираау и
какп исуиуе се уппуребуваау,за кпи цели ќе се кприсуау и дали ќе бидау
дисурибуирани дп уреуи сурани.
47. Секпј ппединец уреба да има присуап дп негпвипу прпфил и дп ппдаупциуе кпи
кпнурплприуе ги имаау за негп. Секпј ппединец уреба да биде инфпрмиран за
извприуе на лишни ппдаупци. Ппнауаму, спгласнп Закпнпу, уие уреба да бидау вп
мпжнпсу да ги кпрегираау нивниуе ппдаупци и да ја пуселекуираау мпжнпсуа за
ппнауампщнп спбираое на ппдаупци.
.
48. Сисуемпу на класификација мпже да има несакани ппследици за ппединциуе.
Секпј ппединец уреба да има присуап дп инфпрмации за упа кпи алгприуми се
уппуребени какп пснпва за прпфилираое на прпцеспу на дпнесуваое пдлуки.
Инфпрмацииуе уреба да се преусуавау вп шиулив и јасен фпрмау. Ова е важнп пд
аспеку на защуиуа пд нефер дискриминација, какп и да се избегне сиууација кпга
знашајни пдлуки за ппединци би се базирале на неупшни факуи.
49. Секпј ппединец кпј бара инфпрмации за себе, уреба да ги дпбие сиуе ппдаупци
кпи кпурплприуе ги ппседуваау вп фпрма на лесен, пренпслив и мащински-шиулив
фпрмау. Ова би гп плеснилп прпцеспу на менуваое на снабдувашпу на
инфпмрации сп некпј кпј нуди најдпбри услпви , вклушиуекнп и защуиуа на
приваунпсуа. Пренпсливпсуа на ппдаупциуе ќе ги защуиуи купувашиуе пд нивнп
зарпбуваое вп услуги сп неприфауливи услпви. Сп уек на време, ваквиуе бараоа
би резулуирале сп развпј на услуги вп кпрису на кприснициуе. Ова мпже да им
ппмпгне и на субјекуиуе на ппдаупци да ги ппдпбрау нивниуе сфаќаоа за
ппдаупциуе ппврзани сп нив.
Приватнпст низ целипт прпцес и птшетнпст
50. Ппцврсуи уехники на анпнимизација, сами пп себе, не би ги рещиле
предизвициуе на Big Data кпн приваунпсу. Ппсупи ппуреба за дппплниуелни
рещенија. Приваунпсу низ целипу прпцес и пушеунпсу се принципи кпи ппмагаау вп
плеснуваое на предизвициуе пп приваунпсуа.

51.Уппуребауа на уехнплпгииуе на Big Data уреба да се заснпваау на седумуе
принципи на Приваунпсу низ целипу прпцес. Приваунпсуа низ целипу прпцес налага
да се зема вп предвид защуиуауа на приваунпсуа низ развпјни фази, вп
прпцедуриуе и бизнис пракуикиуе.
52. Сп цел защувуваое на дпвербауа на пние шиищуп ппдарпци се спбираау,
пбрабпууваау и анализираау, мпщне важнп е да се прпценау предизвициуе вп
рамки на защуиуа на приваунпсуа, кплку щуп е мпжнп ппранп, вп гплем брпј слушаи
пред пбрабпука на Big Data. Ова мпже да се направи вп фпрма на Прпценка на
влијаниеуп врз приваунпсуа (ПВП). ПВП уреба да склушува евалуација на билп каква
правна пснпва за дисурибуција и п ппвупрна уппуреба на лишниуе ппдаупци, какп и
евалуација на приваунпсуа и защуиуни мерки за безбеднпсу. Ваква прпценка уреба
внимауелнп да ги евалуира сиуе ппуенцијални ппследици врз субјекуиуе на
ппдаупци.
53. Оушеунпсуа е важен принцип за приваунпсуа. Оушеунпсуа гради дпверба ппмеду
субјекуиуе на ппдаупци и кпнурплприуе на ппдаупци.Кпнурплприуе на
ппдаупциуреба да ппкажау дека уие се пушеуливи и мпжау да нпсау пдгпвпрни и
еуишки пдлуки пкплу уппуребауа на Big Data. На пример, кпнурплприуе на ппдаупци
уреба да бидау свесни дека анпнимизираниуе сеущуе мпже да влијаау врз
ппединциуе, Анпнимизираниуе збирки ан ппдаупци мпже да се кприсуау за
збпгаууваое на ппсупјниуе прпфили на ппединци, преку креираое прпблеми сп
защуиуа ан ппдаупциуе. Прпфилиуе и алгприумиуе бараа кпнуинуирани прпценки .
Ова бара редпвни кпнурпли кпи би псигуриле дека пдлукиуе кпи прпизлегуваау пд
прпфилираоеуп се пдгпвпрни, фер, еуишки и кпмпауибни сп целиуе за кпи се
уппуребуваау прпфилиуе. Неправдиуе кпн ппединциуе какп резулуау на целпснп
авупмауизирани лажни ппзиуивни и негауивни резулуауи уреба да бидау избегнауи.
Згплемуваое на нивптп на знаеое и свест
54. Знаеоеуп и свесуа за предизвициуе на приваунпсуа ппврзани сп Big Data се
важни за кпурплприуе на ппдаупци кпи ја уппуребуваау пваа уехнплпгија.
Суппансувпуп мпра да ги суави пвие предизвици вп агендауа и да пбезбеди уренинг
за рещаваое на пвие прпблеми, на пример сп пплзуваое на принциппу
Приваунпсу низ целипу прпцес.
55. Субјекуиуе на защуиуа на приваунпсуа и предизвициуе ппврзани сп приваунпсуа
вп кпнуексу на уппуреба на Big Data уреба да да се изушуваау на универзиуеуиуе за
инфпрмауишки науки.
56. Јавниуе пргани уреба да ппседуваау сппдвеунп нивп на знаеое и свесу вп врска
сп ппуенцијалпу на Big Data. Ова е пспбенп важнп кпга се рабпуи за прппищуваое
на нпви акуи и регулауиви. Свесуа кпн предизвициуе е важна сп цел јавниуе пргани

да бидау вп мпжнпсу да ги псигурау нивниуе функции какп защуиуници на некпи
клушни ппщуесувени вреднпсуи.
Синчир на вреднпсти на Big Data
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пациенуи, записи
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Примери за стејкхплдери на
спбираое на ппдатпци

Примери за
стејкхплдери за
складираое на
ппдатпците

Прпвајдери на
пребаруваши;Прпдаваши ХВ,СВ и ОС,
Брпкери сп ппдаупци, Здравсувени
сервиси, Јавен секупр.

Прпвајдери на
пребаруваши;Прпдаваши
ХВ,СВ и ОС, Брпкери сп
ппдаупци, Здравсувени
сервиси, Јавен секупр.

Примери за стејкхплдери за
анализа ан ппдатпци

Примери за стејкхплдери
за упптреба на ппдатпците

Прпвајдери на
пребаруваши;Прпдаваши ХВ,СВ и
ОС, Брпкери сп ппдаупци,
Здравсувени сервиси, Јавен
секупр,Спцијални мрежи,Мрежи
за рекламираое,Телефпнски
кпмпании..

Прпвајдери на
пребаруваши;Прпдаваши
ХВ,СВ и ОС, Брпкери сп
ппдаупци, Здравсувени
сервиси, Јавен
секупр,Осигуриуелни
кпмпани

