41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
21-24 października 2019 r., Tirana
Rezolucja w sprawie mediów społecznościowych i treści związanych
z brutalnym ekstremizmem w Internecie
41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności:
Przypominając, że 30. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności
postanowiła określić potrzebę ochrony danych i prywatności w serwisach społecznościowych1;
Zważywszy,

że

serwisy

społecznościowe

stały się

coraz

bardziej

rozpowszechnione,

wykorzystywane na szeroką skalę, wykorzystując przy tym nowe technologie, takie jak transmisja
na żywo;
Uznając, że zadaniem dostawców mediów społecznościowych jest uwzględnienie wpływu polityk
dotyczących treści na ochronę prywatności i prawa człowieka;
Dostrzegając, że dostawcy mediów społecznościowych mogą mieć znacząco różniące się polityki
dotyczące treści, w tym zasady dotyczące treści, które mogą zostać usunięte;
Uznając, że wykorzystanie mediów społecznościowych do rozpowszechniania zdjęć, filmów lub
innych treści dotyczących ofiar przemocy terrorystycznej ma negatywny wpływ na ich
prywatność i prawa człowieka oraz na bezpieczeństwo zbiorowe i ludzi na całym świecie;
Zauważając, że serwisy społecznościowe są wykorzystywane do rozprzestrzeniania treści
terrorystycznych, ponieważ takie serwisy są łatwo dostępne dla wszystkich;
Zaniepokojeni faktem, że ataki terrorystyczne w ostatnich latach, takie jak w Christchurch
w

marcu

2019

r.,

wykorzystują

usługi

dostawców

mediów

społecznościowych

do rozpowszechniania treści związanych z terroryzmem lub brutalnym ekstremizmem
w Internecie;
Zaniepokojeni faktem, że dane osobowe są wykorzystywane do określenia celów w zakresie
radykalizacji i poglądów ekstremistycznych oraz że media społecznościowe gromadzą różnego
rodzaju dane osobowe, które służą jako czynnik umożliwiający określanie takich celów;

Zwracając uwagę, że treści o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym są szkodliwe
dla jednostek, społeczności i całego społeczeństwa;
Uznając, że dostawcy mediów społecznościowych ponoszą ogromną odpowiedzialność
za ochronę swoich użytkowników przed szkodami związanymi z udostępnionymi na ich
platformach treściami terrorystycznymi i dotyczącymi brutalnego ekstremizmu;
Odnotowując wezwanie Christchurch do wspólnych działań między rządami i dostawcami usług
internetowych w celu zwalczania rozpowszechniania treści terrorystycznych i ekstremistycznych
w Internecie2;
Uznając znaczące inicjatywy podjęte w celu rozwiązania tej kwestii przez organy takie jak Forum
Unii Europejskiej ds. Internetu; G20 i G7 (w tym prace prowadzone podczas francuskiej
prezydencji G7 nad zwalczaniem wykorzystywania Internetu do celów związanych z terroryzmem
i brutalnym ekstremizmem); Globalne Forum Internetu Przeciw Terroryzmowi (GIFCT);
Globalne Forum Zwalczania Terroryzmu; Technologia Przeciw Terroryzmowi; oraz Proces
Akabski ustanowiony przez Jordańskie Królestwo Haszymidzkie;
41. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności:
a. Wzywa dostawców mediów społecznościowych do ochrony swoich usług i danych
użytkowników

przed

niewłaściwym

wykorzystaniem

oraz

do

zaprzestania

rozpowszechniania treści związanych z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem
w Internecie, przy jednoczesnej ochronie wolności wypowiedzi;
b. Wzywa dostawców mediów społecznościowych do dalszej ochrony wolności wypowiedzi
podczas prób identyfikowania i klasyfikowania publikowanych treści pod kątem
przeciwdziałania treściom związanym z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem
w Internecie;
c. Zachęca dostawców mediów społecznościowych do informowania odpowiednie organy
ścigania o pojawieniu się treści terrorystycznych i ekstremistycznych na ich platformach
oraz o działaniach podjętych w celu usunięcia tych treści, w sposób zgodny z zasadami
praworządności i ochrony praw człowieka;

Rezolucja w sprawie ochrony prywatności w serwisach społecznościowych: http://globalprivacyassembly.org/wpcontent/uploads/2015/02/Resolution-on-Privacy-Protection-in-Social-Network-Services.pdf
1

2

d. Wzywa dostawców mediów społecznościowych do publikowania jasnych polityk
dotyczących treści, które mogłyby stanowić treści terrorystyczne, szerzące brutalny
ekstremizm i niezgodne z prawem, aby użytkownicy mediów społecznościowych byli
świadomi rodzajów treści, które będą usuwane;
e. Wzywa dostawców mediów społecznościowych do ponoszenia odpowiedzialności
za usuwane treści, aby zapewnić ochronę wolności wypowiedzi;
f. Zachęca dostawców mediów społecznościowych do uznania, że dane użytkowników mogą
być wykorzystywane w celu kierowania brutalnego ekstremizmu oraz do tworzenia
narzędzi do wykrywania i usuwania ekstremistycznych treści publikowanych na ich
platformach, w sposób zgodny z zasadami praworządności i ochrony praw człowieka;
g. Wzywa dostawców mediów społecznościowych do zmiany polityk dotyczących treści
w celu zapewnienia, aby treści terrorystyczne lub szerzące brutalny ekstremizm były
wprost wymienione jako treści niezgodne z prawem, naruszające prawa i wolności osób
przedstawionych w tych treściach, a także interesy szerszej społeczności, w szczególności
związane

z

bezpieczeństwem

narodowym,

bezpieczeństwem

publicznym

oraz

zapobieganiem naruszeniom porządku lub przestępczości;
h. Zachęca do opracowywania standardów branżowych w celu zakazania rozpowszechniania
treści terrorystycznych, ekstremistycznych i innych niezgodnych z prawem treści;
i. Zachęca rządy do zapewnienia skutecznego egzekwowania obowiązujących przepisów,
które zabraniają tworzenia lub rozpowszechniania treści terrorystycznych i związanych
z brutalnym ekstremizmem w Internecie, w sposób zgodny z zasadą praworządności,
zasadami rzetelnego procesu sądowego i międzynarodowym prawem dotyczącym praw
człowieka, w tym wolnością wypowiedzi i ochroną danych;
j. Wzywa rządy do ustanowienia ram prawnych dla transgranicznej współpracy między
krajowymi organami regulacyjnymi w celu terminowego usunięcia treści związanych
z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem; a także
k. Zachęca do współpracy między rządami, dostawcami mediów społecznościowych,
odpowiednimi
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organizacjami

społeczeństwa

obywatelskiego,

mediami

i

innymi

Wezwanie Christchurch do działania w celu wyeliminowania treści terrorystycznych i brutalnego ekstremizmu
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zainteresowanymi stronami w celu zidentyfikowania i kontrolowania rozpowszechniania
treści związanych z terroryzmem i brutalnym ekstremizmem w Internecie.

Nota wyjaśniająca
Internet nie jest odporny na nadużycia ze strony terrorystów i brutalnych ekstremistów. Ataki
terrorystyczne z 15 marca 2019 r. na muzułmańską społeczność Christchurch były tragicznym na
to dowodem - ataki zostały zaprojektowane tak, aby w szybkim czasie zyskały na popularności.
Rozpowszechnianie takich treści w Internecie ma negatywny wpływ na prawa ofiar, nasze
zbiorowe bezpieczeństwo i ludzi na całym świecie.3
Rezolucja Konferencji opiera się na istniejących pracach, szczególnie w kontekście prywatności
i ochrony danych.
W rezolucji podkreślono role różnych zainteresowanych stron i instytucji, w tym podkreśla
odpowiedzialność sektora prywatnego i rządów za poszanowanie prywatności i praw człowieka.

Federalna Komisja Handlu USA wstrzymuje się od niniejszej rezolucji, która dotyczy spraw poza
jej jurysdykcją.
Argentyńska Krajowa Dyrekcja ds. Ochrony Danych Osobowych, Europejski Inspektor Ochrony
Danych, Włoska Komisja Ochrony Danych, Krajowa Komisja Ochrony Danych Portugalii
i Szwajcarski Federalny Rzecznik Ochrony Danych również wstrzymują się od niniejszej rezolucji.

w Internecie: https://www.christchurchcall.com/
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Wezwanie Christchurch do działania: https://www.christchurchcall.com/call.html
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