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Abstrakt
Celem raportu jest zarysowanie głównych

w dużej mierze nie sporem ekonomicznym,

elementów problemu wartości danych. Do-

a sporem o to, co uważamy za sprawiedliwe,

tych, dolarów) dane użytkowników warte są

moralnie i ekonomicznie istotnych podo-

tychczas nie udały się próby wyceny, ile (zło-

(1) dla poszczególnych internetowych gigantów oraz (2) dla samych użytkowników. Wynika

moralnie uzasadnione. Lepsze zrozumienie

bieństw usług cyfrowych i „niecyfrowych” może

nas prowadzić do wniosku, że w istocie usługi

to po części z braku odpowiednich badań (np.

cyfrowe oparte są na wymianie o charakte-

firm technologicznych), a po części z meto-

w usługach „niecyfrowych”. Należy przy tym

o szczegółowej strukturze dochodów i kosztów

dologicznych trudności pieniężnej wyceny
wartości dóbr w sytuacjach, kiedy dobra te nie

są wymieniane za pieniądze. Jednakże spór

o „uczciwość wymiany” w tym kontekście jest
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rze, który intuicyjnie moralnie akceptujemy

pamiętać, że interwencje państwa motywowane niewystarczającą uczciwością wymiany

między użytkownikami a dostawcami usług

cyfrowych zawsze niosą ze sobą koszty.
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Synteza
Problem wartości danych użytkowników usług

cyfrowych jest metodologicznie trudny, ale

jest też wykorzystywany w debatach o kierunku polityk państwowych. W efekcie nietrudno

spotkać opinie oparte na nieuzasadnionych

Raport oddzielnie przedstawia metodologicz-

ne problemy szacowania wartości danych

z perspektywy usługodawców i z perspektywy
użytkowników.

uproszczeniach. Celem niniejszego raportu jest

Z perspektywy dostawców usług, wartość da-

wartości danych.

dzielenie wartości przychodu z reklam przez

Dotychczas nie udały się próby wyceny, ile

powtarzane są w nienaukowych publikacjach.

(1) dla poszczególnych internetowych gigantów

użytkowników na wartość przedsiębiorstwa lub

zarysowanie głównych elementów problemu

(złotych, dolarów) dane użytkowników warte są
oraz (2) dla samych użytkowników.

Wynika to po części z braku odpowiednich danych (np. o szczegółowej strukturze dochodów
i kosztów firm technologicznych), a po części

nych nie może być szacowana poprzez policzbę użytkowników. Niestety tego typu błędy

Rzetelny szacunek wpływu wartości danych

nawet sam jego zysk jest dużym wyzwaniem,
m.in. ze względu na trudności w rozróżnieniu

wpływu wartości danych od wpływu know-how,
technologii itd.

z metodologicznych trudności pieniężnej wy-

Z punktu widzenia użytkowników, wydawać

te nie są wymieniane za pieniądze. Dlatego

obserwowanie wartości, którą przypisują oni

do tego, na jakich informacjach i argumen-

wymian, w których użytkownicy uczestniczą

ceny wartości dóbr w sytuacjach, kiedy dobra

bardzo ostrożnie podchodzić należy również

tach opierane są decyzje o kierunku polityk

państwowych.
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mogłoby się, że oczywistym sposobem na za-

swoim danym, jest obserwowanie faktycznych

(np. korzystając z mediów społecznościowych).

Jednakże, tutaj też trudno jest rozróżnić wartość
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danych od np. wartości uwagi lub działań użyt-

istotnych podobieństw usług cyfrowych i „nie-

kownika. Z drugiej strony, nieatrakcyjne może

cyfrowych”. Te podobieństwa mogą nas pro-

opłat nie pozwalają na łatwe przypisanie ceny.

oparte są na wymianie o charakterze, który

wydawać się niektórym, że usługi dostępne bez
Między innymi dlatego badacze stosują metody

wadzić do wniosku, że w istocie usługi cyfrowe
intuicyjnie moralnie akceptujemy w usługach

ankietowe (deklaratywne) lub quasi-ekspery- „niecyfrowych”.
mentalne polegające na pytaniu użytkowników

o ich gotowość zapłaty (lub przyjęcia zapłaty)
w hipotetycznych sytuacjach. Niestety, badanie

takie są czasami stosowane nieumiejętnie, bez

uwzględnienia ograniczeń metody i specyfiki

kontekstu, w której ma być stosowana. Metody

„Nieracjonalność” użytkowników ma zdaniem

niektórych szczególny wpływ na uczciwość

wymiany między użytkownikami a dostawca-

mi usług cyfrowych. Nie jest jednak oczywiste,

że wpływ zjawisk grupowanych pod znakiem

te nie są adekwatne do określenia, ile złotych

„nieracjonalności” jest na tyle duży, że powinien

płacić za „dostęp do Facebooka bez reklam

wymiany lub na kierunek polityk państwowych.

polski użytkownik jest gotów miesięcznie zapersonalizowanych”.

Jednakże spór o „uczciwość wymiany” w tym

wpłynąć na naszą moralną ocenę uczciwości

Interwencje państwa motywowane niewystar-

czającą uczciwością wymiany między użytkownikami a dostawcami usług cyfrowych

kontekście jest w dużej mierze nie sporem eko-

zawsze niosą ze sobą koszty. Przykładowo,

sprawiedliwe, moralnie uzasadnione. Skupianie

cyfrowej wymuszone ograniczeniem finanso-

tości odwraca naszą uwagę od tych bardziej

zamożnych użytkownikom. Co więcej, niektóre

nomicznym, a sporem o to, co uważamy za

się na próbach szacowania pieniężnych warfundamentalnych kwestii.

Skupienie uwagi na wartości danych odwra-

wprowadzenie opłat za korzystanie z usługi
wania usługi z reklam może wykluczyć mniej

rozważane interwencje mogą jednocześnie

w efekcie wykluczyć mniej zamożnych użyt-

kowników i dostarczyć „więcej prywatno-

ca również uwagę od, często bardziej istotnej,

ści” tylko tym użytkownikom, którym na niej

uważenie tego drugiego aspektu pozwala na

wielki wysiłek wymagany na zmianę domyśl-

wartości uwagi lub działań użytkowników. Zalepsze zrozumienie moralnie i ekonomicznie
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obecnie nie zależy na tyle, by poświęcić nienych ustawień.
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1. Wprowadzenie
Temat wartości danych użytkowników usług

zane za to zostanie, dlaczego nieudane były

cyfrowych wywołuje wiele kontrowersji. Ma to

dotychczasowe próby takich obliczeń.

tości danych dotyczy w dużej mierze zasad-

Punktem wyjścia dla naszej dyskusji powin-

miejsce głównie dlatego, że dyskusja o warności interwencji państwa w relacje między

użytkownikami a dostawcami usług cyfrowych.

Slogan, że użytkownicy „płacą swoimi danymi”

za korzystanie z usług cyfrowych pełni funkcję

sloganu politycznego. Czy jednak rzeczywi-

ście użytkownicy „płacą swoimi danymi”?

no być jasne określenie jej przedmiotu. Jest

nim z jednej strony (1) wartość danych użytkowników dla dostawców usług cyfrowych,

a z drugiej (2) wartość danych użytkowników
dla nich samych.

I jaka jest wartość danych użytkowników,

Odnośnie do wartości dla dostawców usług,

niniejszego raportu będzie pokazanie, że od-

wartość płynącą z pojedynczego użytkownika

które wnoszą oni do usług cyfrowych? Celem

ważne, by pamiętać, że nie chodzi o całkowitą

powiedź na te pytania jest znacznie bardziej

dla dostawcy usługi cyfrowej, a jedynie jej

mieć nadzieję, że zarysowanie wielowymiaro-

zobaczymy dalej, kluczowe jest rozróżnie-

do podniesienia merytorycznego poziomu pol-

a wartością płynącą z działań podejmowa-

skomplikowana, niż może się wydawać. Można

wości problemu wartości danych przyczyni się

skiej dyskusji publicznej o regulacji technologii.

Jakkolwiek mało medialne może to zabrzmieć,

wycinek: wartość danych użytkownika. Jak

nie między wartością danych użytkownika

nych przez użytkownika (np. klikanie w reklamy,
kupowanie reklamowanych produktów).

raport ten nie podejmie próby wyceny, ile

Łatwo jest przecenić wartość danych użyt-

szczególnych internetowych gigantów. Poka-

użytkowników. Część danych użytkowników

złotych dane użytkowników warte są dla po-

Warsaw Enterprise Institute

kowników dla usługodawców oraz dla samych
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przetwarzanych w usługach cyfrowych ma

niewielką, jeśli jakąkolwiek, wartość poza daną

usługą1. Przykładowo, dane o „polubieniach”

wpisów lub zdjęć w serwisie społecznościowym takim jak Facebook, mają wartość tylko
w ramach tego serwisu. Nawet jeśli niektóre

informacje o preferencjach użytkownika ujaw-

nione w ten sposób mogłyby mieć niezależną
wartość, to wciąż istotne jest, że część takich

preferencji nigdy wcześniej nie była przez użyt1
2

kownika ujawniona i użytkownik mógł nawet

nie być tych preferencji świadomy. W dużej

mierze, wartość danych użytkowników po-

wstaje dzięki usłudze cyfrowej. W tym kontek-

ście wątpliwie brzmi teza o tym, że użytkownicy

„płacą” swoimi danymi2. Bardziej adekwatne

może być stwierdzenie, że użytkownicy „płacą”

swoimi działaniami (np. dodawaniem „polubień”), w których efekcie dane są generowane.

G. Manne, D. Auer, Antitrust Dystopia and Antitrust Nostalgia: Alarmist Theories of Harm in Digital
Markets and Their Origins, „George Mason Law Review”, t. 28, nr 4 (2021), s. 1356.
Ibid., s. 1358.
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2. Wartość danych dla
dostawców usług cyfrowych
Najprostszym, mogłoby się wydawać, sposo-

my sprzedażowe mogą również skuteczniej

kowników usług cyfrowych jest skupienie się na

dobnie, usługodawcy tacy jak Netflix czy Spo-

bem na oszacowanie wartości danych użyttym, ile te dane są warte dla usługodawców.
Może to polegać na określeniu, jaka część

kierować indywidualne oferty (promocje). Po-

tify wykorzystują dane o tym, jak użytkownicy
korzystają z ich usług, by udoskonalać swoje

przychodu usługodawców wynika z samej

oferty (np. ulepszanie interfejsu stron www

simy w związku z tym zadać, to: jakie kategorie

fiilmowe mogłyby inwestować). W ten sposób

wartości danych. Pierwsze pytanie, jakie mu-

przychodów mogłyby być powiązane z wartością danych?

2.1. Sposoby monetyzacji
danych użytkowników
Wpływ na dochód ze sprzedaży
produktów i usług
Platformy sprzedażowe takie jak Amazon czy

Allegro mogą wykorzystywać dane o zakupach

i preferencjach użytkowników, żeby pokazywać

tym użytkownikom produkty ich interesujące

albo żeby rozwijać własne linie produktowe

(private label). W oparciu o te dane, platfor-

Warsaw Enterprise Institute

i aplikacji, lepsze decyzje, w jakie produkcje

wykorzystywanie danych użytkowników ma

wpływ na przychód ze sprzedaży kierowanej

do tych lub innych użytkowników. Oszacowanie tego wpływu inaczej niż przez badanie

wewnętrznych danych firmy i wewnętrzne eks-

perymenty marketingowe jest na tyle trudne,

że badacze preferują analizę innych rodzajów
przychodu. Oznacza to oczywiście, że szacunki
pomijające ten, dla wielu firm główny, rodzaj
przychodu są niekompletne.

Sprzedaż danych
Innym sposobem monetyzacji danych użyt-

kowników jest pośrednia lub bezpośrednia

sprzedaż tych danych. Pośrednio, dostęp do

9
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danych użytkowników może być elementem

Działalność reklamowa

wając na atrakcyjność całościowej oferty „do-

Badacze wolą skupiać się na przychodach

nie wpływu udostępnienia samych danych

jest to powodowane zarówno trudnościami

wymiany handlowej z kontrahentami, wpły-

stawcy” danych. W tym przypadku oszacowa-

z działalności reklamowej9. Prawdopodobnie

użytkowników może być niezwykle trudne.

z pozyskaniem niezbędnych danych na temat

Bezpośrednio, dane mogą być sprzedawane

ścią indywidualnych danych na rynku broker-

informacji kredytowej . W 2013 r. Financial Ti-

spółek z ich działalności reklamowej można

specjalistycznym brokerom danych i biurom
3

innych przychodów, jak i bardzo niską warto-

skim. Informacje o przychodzie publicznych

mes szacował koszt nabycia informacji takich

zwykle znaleźć w sprawozdaniach finansowych.

nabyć samochód lub produkt finansowy na

Żeby wykonać taki szacunek, nie wystarczy

stowało kilka usług płacących użytkownikom

reklamowej przez liczbę użytkowników (na-

jak wiek, płeć i lokalizacja osoby planującej

0,0021 dolara4. Kilka lat później, BBC przete-

za udostępnianie swoich danych i wyrażenie

zgody na dalszą odsprzedaż . Za podstawowe
5

dane, dziennikarz mógł otrzymać 0,1 funta

podzielić ogólnego przychodu z działalności

wet liczbę użytkowników z danego kraju).

W ten sposób otrzymalibyśmy jedynie przychód

z reklam w przeliczeniu na użytkownika. Takie

brytyjskiego i 0,01 dolara. Za dostęp do danych

dane wylicza na przykład sama Meta (dawniej

book, LinkedIn, Google itp. dziennikarz mógł

sowych10. Błędem byłoby stwierdzenie, że

nia ze Spotify lub kartę upominkową wartą

kownika odpowiada wartości danych tego

o jego lokalizacji, połączenie kont na Facedostać kupon na darmowy miesiąc korzysta-

Facebook) w swoich sprawozdaniach finanprzychód z reklam w przeliczeniu na użyt-

10 dolarów .

użytkownika11. Wynika to z kilku przyczyn.

Dla porównania, na czarnym rynku można kupić

Po pierwsze, przychód firm technologicznych

6

10 milionów amerykańskich adresów e-mail

za 120 dolarów (0,000012 dolara za adres) .
7

Istotnie wyższą wartość mają jedynie dane,

wynika z wielu czynników takich jak wiedza

i umiejętności pracowników, inwestycje ka-

pitałowe oraz wykorzystywanie najlepszych

które wprost można wykorzystać na intratnej

dostępnych technologii. Jakikolwiek wpływ

kumenty tożsamości, dane kart kredytowych)8.

rzystywany dzięki tym pozostałym czynnikom.

działalności przestępczej (np. skradzione do- „wartości danych” istnieje i może być wyko-

3

4
5
6
7
8
9

10

11

R. Shapiro, S. Aneja, Who Owns Americans’ Personal Information and What Is It Worth?, Future
Majority, 8 marca 2019 r., https://assets.futuremajority.org/uploads/report-for-future-majority
-on-the-value-of-people-s-personal-data-shapiro-aneja-march-8-2019.pdf, s. 12.
E. Steel, Financial worth of data comes in at under a penny a piece, „Financial Times” (2013).
S. Harrison, Can you make money selling your data?, BBC, 21 września 2018 r.,
https://www.bbc.com/worklife/article/20180921-can-you-make-money-selling-your-data.
Ibid.
P. Ruffio, M. Zoltan, Dark Web Price Index 2022, Privacy Affairs, 16 marca 2022 r.,
https://www.privacyaffairs.com/dark-web-price-index-2022/.
Ibid.
Na przykład: J. Grzeszak, K. Łukasik, I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?, Polski Instytut
Ekonomiczny, 2021 r., https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2022/01/PIE-Raport_Wartosc_
danych.pdf; R. Shapiro, S. Aneja, Who owns...
Meta Platforms, Inc., (2021), Form 10-K, https://investor.fb.com/financials/sec-filings-details/
default.aspx?FilingId=15526422. Trudne do zrozumienia jest, jak autorzy raportu PIE przetłumaczyli
przychód w przeliczeniu na użytkownika jako „przychód z danych użytkownika”, J. Grzeszak,
K. Łukasik, I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?..., s. 20.
Przed takim błędem przestrzegają np. R. Shapiro, S. Aneja, Who owns..., s. 10. Zob. też N. Jentzsch,
State-of-the-Art of the Economics of Cyber-Security and Privacy, Waterford Institute of
Technology (WIT), 2016 r., http://ipacso.eu/downloads/category/9-ipacso-project-public
-deliverables.html? download=27:ipacso-state-of-the-art-economics-of-cyber-security-and
-privacy-4-1, s. 55–57.
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Nieadekwatne byłoby szacowanie wartości

Po trzecie, działalność reklamowa może być

wie jej przychodu, nawet przychodu z samej

nia danych użytkownika (np. do celów reklamy

danych użytkowników dla firmy na podsta-

i jest prowadzona również bez wykorzystywa-

działalności reklamowej, bez próby określenia

spersonalizowanej – targeted advertising)13.

czynników. Co najmniej zaskakujące jest więc,

wyświetlana zależnie od treści strony www, ale

wpływu na przychód tych innych, oczywistych

że taką właśnie analizę przychodu z działalno-

ści reklamowej w przeliczeniu na użytkownika
autorzy raportu PIE nazwali analizą „wartości

Na przykład, reklama kontekstowa może być

niezależnie od tego, kto daną stronę wyświetla.
Dla szacunku wartości danych konieczne jest

więc uwzględnienie krańcowego efektu wyko-

danych dla platform cyfrowych”12.

rzystania danych na przychód14. W uproszcze-

Po drugie, dyskusyjne jest czy przychód

jak Google lub Facebook zarabia na reklamie

(a nawet zysk) jest odpowiednią miarą wartości. Wartość wydaje się kategorią zasobu,

a nie strumienia (przepływu), jak przychód.

W niektórych sytuacjach, wartość aktywa moż-

niu, musimy wiedzieć o ile więcej firma taka

personalizowanej, niż zarobiłaby na reklamie
niepersonalizowanej.

Marotta i inni zaobserwowali, że przychód

na w danym momencie wyceniać, posiłkując

z reklam niepersonalizowanych dla badanego

to wciąż zupełnie inna miara niż wysokość rocz-

reklamy) był niższy jedynie o 4% niż z reklamy

się sumą zdyskontowanych strumieni, ale jest
nego przychodu.

12
13

14
15

przez nich wydawcy (strony www publikującej

personalizowanej15. Z kolei Johnson i inni osza-

cowali przychód wydawców jako 40% niższy

J. Grzeszak, K. Łukasik, I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?..., s. 18.
UK Competition and Markets Authority, Online Platforms And Digital Advertising Market Study
Final Report, Competition and Markets Authority, 2020 r., https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/5fa557668fa8f5788db46efc/Final_report_Digital_ALT_TEXT.pdf, s. 47, 158.
R. Shapiro, S. Aneja, Who owns..., s. 10.
V. Marotta, V. Abhishek, A. Acquisti, Online tracking and publishers’ revenues: An empirical
analysis [w:] Workshop on the Economics of Information Security, 2019.
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(w USA), a same ceny reklam niepersonalizowa-

a kliknięciem jasno wskazuje, że reklamodawcy

ników z Unii Europejskiej)16. Według Johnsona

nie) użytkownikowi reklamy cenią działanie

badali oni dane dotyczące wielu wydawców,

więcej, cena jednego kliknięcia reklamy przez

nych jako 52% niższe (w USA; 75% dla użytkowi innych, ich wyniki są bardziej miarodajne, gdyż

a nie tylko jednego, jak Marotta i inni17. Inne

znacznie wyżej niż dostarczenie (pokaza-

użytkownika w odpowiedzi na reklamę. Co

użytkownika może być znacznie wyższa niż

wartościowe badanie zostało przeprowa-

cena indywidualnych danych tego użytkownika

nie zreplikowane i poszerzone przez brytyjską

to, że ich wartość nie ma wpływu na przychód

dzone wewnętrznie przez Google, a następ-

oferowanych przez brokera danych. Nie znaczy

Competition and Markets Authority (CMA) .

z interakcji użytkownika z reklamą (innej niż

-party cookies obniżyłoby przychód wydawcy

gumentować, że sama wartość danych jest tu

18

CMA doszła do wniosku, że wyłączenie third-

z reklam w wynikach wyszukiwania średnio o

70%, przynajmniej w krótkim okresie19. Biorąc

pod uwagę powyższe wyniki, przy najbardziej

konserwatywnym założeniu (75% różnicy) tylko

z

ny

tej

przyczy-

musieliby-

śmy odjąć 25%
przychodu
z działalności

wyświetlenie). Ale niezwykle trudno byłoby ar-

największym (a nawet jedynym) czynnikiem.

Wartość danych użytkownika i wartość jego
działań muszą być jasno rozróżnione. Ma to

Użytkownik wyżej ceni daną
interakcję niż wstrzymanie
się od niej.

reklamowej jako

niezwiązane z wartością danych20.
Po czwarte, przychód z reklamy w Internecie
zależy w istotnej mierze od wartości interakcji

użytkownika z reklamą. Koszt samego wyświe-

tlenia reklamy (np. w modelu kosztu na tysiąc

wyświetleń – CPM) jest z reguły znacznie niższy

(o kilka rzędów wielkości) niż koszt kliknięcia

przez użytkownika w reklamę (CPC) lub jeszcze

dalej idącej interakcji (np. zakupu reklamo-

konsekwencje

zarówno

dla

szacunku wartości danych, jak
i dla wniosków

w zakresie po-

lityk państwowych, które z takiego szacunku

mogłyby płynąć. Dobrowolna, proaktywna

interakcja użytkownika z reklamą pokazuje,

że użytkownik wyżej ceni daną interakcję niż
wstrzymanie się od niej. Prima facie sugeruje

to, że taka interakcja zwiększa dobrobyt kon-

sumenta (consumer welfare). Kwestii warto-

ści danych i usług z perspektywy użytkownika
poświęcony jest następny rozdział.

wanego produktu)21. Nawet jeśli użytkownik

Podsumowując, rzetelny szacunek wpływu

oznacza to, że możemy przypisać całości ceny

dostawców usług cyfrowych, uwzględniający

na różnica w cenie między wyświetleniem

jest bardzo trudny do przeprowadzenia.

chętniej kliknie reklamę personalizowaną nie

za to kliknięcie wartości jego danych. Ogrom-

16
17

18
19
20

21

wartości danych użytkowników na przychody

wielorakie uwarunkowania tych przychodów,

G.A. Johnson, S.K. Shriver, S. Du, Consumer Privacy Choice in Online Advertising: Who Opts Out
and at What Cost to Industry?, „Marketing Science”, t. 39, nr 1 (2020), s. 44.
Ibid., s. 47. Zob. też UK Competition and Markets Authority, Online Platforms And Digital Advertising
Market Study Final Report Appendix F: The Role Of Data In Digital Advertising, Competition and
Markets Authority, 2020 r., https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5fe495438fa
8f56af97b1e 6c/Appendix_F_-_role_of_data_in_digital_advertising_v.4_WEB.pdf, s. F30 ([114]).
UK Competition and Markets Authority, CMA Study Appendix F..., s. F30-F31 ([115]-[119]).
Ibid., s. F31 ([117]).
Ceny reklam mogą być lepszym wskaźnikiem interesujących nas różnic w przychodach
z działalności reklamowej firm takich jak Google, gdyż czerpią one przychody z wyświetlania
reklam również poprzez innych wydawców (np. inne strony www, aplikacje mobilne).
Zob. np. M. Boniglaj, Ile wydajemy na reklamę na Facebooku w Black Friday i w okresie
świąt?, https://www.sotrender.com/blog/pl/2021/11/wydatki-na-reklame-na
-facebooku-w-black-friday-swieta-analiza/, 16 listopada 2021 r.
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3. Wartość danych dla
użytkowników
Alternatywnym podejściem jest spojrzenie na

inną wartość danych niż poprzednio. Wcze-

śniej chodziło nam o wartość dla firm prze-

(np. Netflix, Spotify) lub personalizacji reklam

(np. Facebook, Google). Wbrew pozorom,

z perspektywy wartości danych nie jest szcze-

twarzających dane, rozumianą jako wpływ

gólnie istotnym rozróżnienie między usługami

raz przyjrzymy się temu, ile dane warte są dla

cja między dwiema wartościami:

danych na przychód tych przedsiębiorstw. Te„podmiotów”, czyli dla ludzi, których te dane
dotyczą. Rozważymy dwa podejścia do tego

darmowymi a płatnymi. Istotna jest za to relaa.

problemu: (1) obserwacja, jaką wartość użytkownicy przypisują swoim danym w swoich

tą częścią ogólnej wartości płynącej dla

użytkowników z korzystania z danej usługi,

która wynika z udostępnienia przez użytkowników swoich danych;

rzeczywistych działaniach i (2) ankietowe lub

b.

użytkowników.

Pierwsza wartość (a) może polegać zarówno

quasi-eksperymentalne badania preferencji

3.1. Obserwacja
rzeczywistych
decyzji użytkowników

wartością, którą ci użytkownicy przypisują

danym, które udostępniają.

na lepszej jakości usługi, jak i na niższej cenie.
Niższa cena może, ale nie musi, oznaczać, że

usługa jest oferowana bez opłaty pieniężnej

(dalej będę odnosił się do tego zjawiska skrótem „za darmo”).

Mogłoby wydawać się, że obserwacja obu

Najbardziej oczywistą obserwacją na temat

rzeczywistych decyzji użytkowników usług

cyfrowych jest to, że masowo korzystają oni

z usług, w ramach których ich dane wykorzystywane są m.in. do ulepszania tych usług

Warsaw Enterprise Institute

wartości jest niemożliwa w przypadku usług

cyfrowych (płatnych i darmowych), gdyż użytkownicy nie mają opcji korzystania z usługi bez

udostępniania swoich danych. Nie jest to jednak zawsze prawda. Niektóre usługi cyfrowe po-
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zwalają na zmianę ustawień przez użytkownika

o swoją prywatność, bardziej niż może się wy-

usługodawca wykorzystuje dane użytkownika

o prywatność, to jest to w istotnej mierze spo-

(np. ustawień „prywatności”) w taki sposób, że

w mniejszym zakresie, a użytkownik pozbawiony

jest pewnych funkcjonalności (np. persona-

dawać i (2) jeśli użytkownicy zdają się nie dbać
wodowane przeszkodami niezawinionymi przez

tych użytkowników23. Do tych przeszkód należeć

lizacji reklam). Obserwując, w jakim stopniu

mogą skomplikowane interfejsy ustawień pry-

możemy próbować oszacować, jaką wartość

niższym poziomie prywatności itd.

tość ochrony danych przed szerszym wykorzy-

Krytyka paradoksu prywatności ma między

nie korzystają z takich ustawień prywatności,

użytkownicy zgadzają się na wykorzystywa-

użytkownicy korzystają z takich możliwości,
przypisują oni swoim danym, a konkretnie warstaniem. Jeśli okazałoby się, że użytkownicy

watności, ustawianie domyślnych ustawień na

innymi na celu podważenie tezy, że skoro

może to sugerować że bardziej zależy im na

nie ich danych na obecnych warunkach, to

szerszej ochronie swoich danych. Ale może to

nioną preferencją (revealed preference),

danych, który mogą w ten sposób osiągnąć,

mówią ankieterom o tym, jaką wartość przy-

utrzymaniu pełnej funkcjonalności usługi niż na
też sugerować, że poziom zwiększenia ochrony

nie jest dla użytkowników warty wysiłku zmiany

znaczy, że obecny stan rzeczy jest ich ujaw-

niezależnie od tego, co ci sami użytkownicy
pisują swoim danym. Ten spór jest jedynie

ustawień prywatności.

częściowo sporem empirycznym oraz meto-

W literaturze, kwestia obserwacji działań użyt-

matywny. Autorzy, którzy podważają doniosłość

kowników jest często przedstawiana w kontek-

ście tzw. „paradoksu prywatności”22. Paradoks

ten polegać ma na obserwowanemu rozdź-

dologicznym. W dużej mierze jest to spór norobserwowanych działań użytkowników usług

cyfrowych, podnosząc kwestię uprzedzeń behawioralnych itd. wprost lub nie wprost stają na

więkowi pomiędzy tym, co użytkownicy mówią

stanowisku paternalistycznym, zgodnie z któ-

a ich rzeczywistymi działaniami. W praktyce

dę dobrowolne i (2) stanowi to uzasadnienie

stępnych im narzędzi do zwiększenia pozio-

do zagadnienia obserwowanych działań użyt-

o tym, jak bardzo cenią sobie swoją prywatność
użytkownicy zdają się nie wykorzystywać domu swojej prywatności. Przeciwnicy tej tezy
próbują wykazywać, że (1) użytkownicy dbają
22

23

rym (1) działania użytkowników nie są napraw-

dla ingerencji państwa. Dlatego też powrócimy
kowników w rozdziale 4, gdzie rozważymy go

w bardziej normatywnym kontekście.

Zob. np. S. Athey, C. Catalini, C. Tucker, The digital privacy paradox: Small money, small costs,
small talk, National Bureau of Economic Research, 2017 r., https://www.nber.org/papers/w23488;
A. Acquisti, C. Taylor, L. Wagman, The Economics of Privacy, „Journal of Economic Literature”,
t. 54, nr 2 (2016), DOI: 10.1257/jel.54.2.442, s. 466–467; A. Acquisti, L. Brandimarte, G. Loewenstein,
Secrets and Likes: The Drive for Privacy and the Difficulty of Achieving It in the Digital 		
Age, „Journal of Consumer Psychology”, t. 30, nr 4 (2020); UK Competition and Markets
Authority, CMA Study Final Report..., s. 163; L. Chen i in., The Data Privacy Paradox and Digital De
mand, National Bureau of Economic Research, 2021 r., http://www.nber.org/papers/w28854;
D.J. Solove, The Myth of the Privacy Paradox, „George Washington Law Review” t. 89 (2021).
Tak np. A. Acquisti, L. Brandimarte, G. Loewenstein, Secrets and Likes...; D.J. Solove, The Myth of
the Privacy Paradox...
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3.2. Badania ankietowe
i quasi-eksperymentalne
Obok obserwacji rzeczywistych działań, niektóre aspekty wartości danych dla użytkow-

ników można próbować badać za pomocą

prostych ankiet lub bardziej zaawansowanych

quasi-eksperymentów. Metody te mają jednak
bardzo istotne ograniczenia w tym trudnym

badawczo kontekście. Dwa główne problemy

ze stosowaniem tych metod do wyceny danych zanotowane przez Jentzsch to: (1) „mają

charakter hipotetyczny, nie są weryfikowane

przez rynek”; i (2) są „bardzo wrażliwe na kontekst (sposób formułowania pytań), co może

mieć znaczny wpływ na wyniki”24. Niestety, jak

zauważyła Jentzsch, wiele z dotychczasowych

prób stosowania metod ankietowych i quasi-

-eksperymentalnych do wyceny danych, zostało przeprowadzone w nieadekwatny sposób25.
Do badania wartości danych z perspektywy

użytkowników (podmiotów danych) stosowane

są często tzw. metody WTA i WTP, przedstawione przez Bizona w sposób następujący:

Graniczną cenę sprzedaży w literaturze określa

się jako WTA (willingness to accept). Wskaźnik ten bazuje na określeniu przez klientów,
jaką kwotę są oni w stanie przyjąć za utratę

(odstąpienie, sprzedaż) określonego dobra.

Graniczna cena zakupu to WTP (willingness

24

25
26

27
28
29

30

to pay). Odzwierciedla ona kwotę, którą kon-

sumenci są w stanie zapłacić za uzyskanie

(nabycie) określonego dobra.

Metody WTA i WTP używane są również do

szacowania wartości innych dóbr nierynkowych, przykładowo do szacowania gotowości

do zapłaty za środki zapobiegające zmianom klimatu26. Metody te stosować można

w sposób czysto ankietowy (deklaratywny) lub

w sposób quasi-eksperymentalny. Metoda qu-

asi-eksperymentalna w tego typu badaniach

może polegać na wprowadzeniu rzeczywiste-

go bodźca ekonomicznego (np. uczestnicy
badania mogą otrzymać pieniądze zależnie

od swoich odpowiedzi)27. Jak podkreślił Bizon,

stosując WTA i WTP bez urealnienia w posta-

ci quasi-eksperymentu szczególnie istotne

jest, by porównywać „wartości względne (np.

odsetek osób skłonnych do czegoś), nie zaś

deklarowane wartości absolutne (np. deklarowane kwoty pieniężne)”28. Jednakże nawet przy

użyciu quasi-eksperymentów do szacowania

wartości danych nie stosuje się metod WTA
i WTP do określania wartości absolutnych29.

Jak podkreślili Winegar i Sunstein:

(...) chociaż WTP i WTA są użytecznymi

miarami dobrobytu [welfare], w wielu innych sytuacjach mają ograniczoną wartość

w kontekście prywatności danych w świetle

ograniczonych informacji [limited information] i uprzedzeń behawioralnych [behavio-

ural biases]30.

N. Jentzsch, State-of-the-Art of the Economics of Cyber-Security and Privacy..., s. 57–58.
Zob. też A. Acquisti, C. Taylor, L. Wagman, The Economics of Privacy..., s. 478; A. Collis i in.,
Information Frictions and Heterogeneity in Valuations of Personal Data, „SSRN” (2021),
https://ssrn.com/abstract=3974826, s. 3–4; H. Xu, N. Zhang, From Contextualizing to Context
Theorizing: Assessing Context Effects in Privacy Research, „Management Science”,
DOI: 10.1287/mnsc.2021.4249, https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/mnsc.2021.4249.
N. Jentzsch, State-of-the-Art of the Economics of Cyber-Security and Privacy..., s. 57.
Np. D. Streimikiene i in., A Review of Willingness to Pay Studies for Climate Change Mitigation
in the Energy Sector, „Energies”, t. 12, nr 8 (2019), DOI: 10.3390/en12081481,
https://www.mdpi.com/1996-1073/12/8/1481.
W. Bizon, Ankieta a eksperyment w kontekście WTA i WTP – rola bodźca urealniającego
w procesie wyceny danych osobowych, „e-mentor”, nr 67 (2016), s. 18.
Ibid., s. 19.
Przykładowo, wyłącznie pomocniczo wartości pieniężnych użyto w W. Bizon, Ankieta a
eksperyment...; M. Paliński, Paying with your data. Privacy tradeoffs in ride-hailing services,
„Applied Economics Letters” (2021); V. Schmitt, M. Poikela, S. Möller, Willingness to Pay for the
Protection of Different Data Types [w:] C. Wienrich, P. Wintersberger, B. Weyers (red.), Mensch und
Computer 2021 - Workshopband, Bonn 2021.
A.G. Winegar, C.R. Sunstein, How Much Is Data Privacy Worth? A Preliminary Investigation, „Journal
of Consumer Policy” t. 42 (2019), s. 426.
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Przykładowymi uprzedzeniami behawioralnymi,

niającego w quasi-eksperymencie) odsetek

które mogą być istotne w tym kontekście, są

osób zainteresowanych zarówno odmową

ny optymizm i nadmierne wartościowanie

danych (WTP), jest niższy niż wynikałoby to

motywowane rozumowanie, nierealistyczteraźniejszości31. Do kwestii nieracjonalności

użytkowników powrócimy dalej (rozdział 4).
Winegar i Sunstein dodali:

Zarówno WTP, jak i WTA najlepiej traktować
jako przewidywania wpływu na dobrobyt

[welfare effects] dóbr (w tym wartości niematerialnych). Kiedy WTP i WTA są przydatne,

dzieje się tak dlatego, że te przewidywania

sprzedaży danych (1-WTA), jak i odkupieniem
z badań opartych na deklaracjach34.

Jak podkreślił autor: „niniejsze badanie ma na

celu wykazanie, że deklarowany stopień ochrony prywatności jest inny niż rzeczywisty”. Celem

było więc porównanie wartości względnych,

zaś absolutne wartości pieniężne w badaniu
wykorzystane były jedynie pomocniczo35.

mówią nam coś ważnego o ich wpływie na

Poza cytowanymi wyżej badaniami Bizona

zwykle można bezpiecznie założyć, że progno-

dologii WTP w tym kontekście ilustruje również

danych założenie to jest niebezpieczne. Ze

dwa pytania badawcze, adekwatne do metody

behawioralne [behavioural biases], zarówno

relacji między interesującymi autorów war-

dobrobyt. W kontekście znanych towarów
zy są wiarygodne. W kontekście prywatności

względu na brak informacji i uprzedzenia

WTP, jak i WTA raczej nie będą wiarygodnymi

wskaźnikami wpływu zachowania lub rezy-

gnacji z prywatności danych na dobrobyt32.

Podsumowując, metody te nie są adekwatne

do określenia, ile złotych polski użytkownik

jest gotów miesięcznie zapłacić za „dostęp do

i Palińskiego, prawidłowe zastosowanie meto-

badanie Schmitt i inni36. Autorzy zadali tam

WTP37. Oba te pytania dotyczyły względnych

tościami. Pieniężne wartości absolutne były

wykorzystane w badaniu tylko pomocniczo

i autorzy nie traktowali odpowiedzi uczestników

badania dosłownie.

Biorąc pod uwagę powyżej przedstawione

standardy metodologiczne, trudno zrozumieć

Facebooka bez reklam personalizowanych”.

decyzje autorów raportu PIE, którzy zastosowali

jakie kategorie danych osobowych użytkownicy

ści pieniężnych, jakie użytkownicy gotowi byliby

Metody te mogą za to pomóc nam określić

cenią bardziej, a jakie mniej33.

Badanie Bizona dobrze ilustruje, do jakiego

rodzaju pytań badawczych można stosować
metody WTA i WTP. Hipoteza autora brzmiała:

H1: W sytuacji zbliżonej do rzeczywistej (uzy-

skanej wskutek wprowadzenia bodźca ureal-

31
32
33
34
35
36
37

38
39

metodę WTP do określenia absolutnych warto-

zapłacić za korzystanie z usług Facebook i Go-

ogle38. Autorzy użyli wyłącznie metody ankietowej (deklaratywnej), bez próby urealnienia wy-

ników poprzez metodę quasi-eksperymentalną,

zaznaczając jedynie, że wyniki tych metod ze

sobą „korespondują”39. Teza o „korespondencji”
pochodzić ma, według autorów raportu PIE,

z artykułu Bizona. Jednakże Bizon oszacował

Ibid., s. 433–434.
Ibid., s. 435.
V. Schmitt, M. Poikela, S. Möller, Willingness to Pay for the Protection of Different Data Types..., s. 6.
W. Bizon, Ankieta a eksperyment..., s. 17.
Podobnie np. w: M. Paliński, Paying with your data. Privacy tradeoffs in ride-hailing services...
V. Schmitt, M. Poikela, S. Möller, Willingness to Pay for the Protection of Different Data Types...
W tłumaczeniu: RQ1: W jakim stopniu maksymalna kwota, jaką ludzie są gotowi zapłacić
za ochronę swoich danych osobowych, różni się w różnych krajach?; RQ2: Na podstawie wyceny
pieniężnej, które typy danych są najodpowiedniejsze dla danego kraju?, Ibid., s. 1.
J. Grzeszak, K. Łukasik, I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?...
Ibid., s. 22.
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taką „korespondencję” jako różnicę 50–500%40.

wartości pieniężnych byłaby wysiłkiem po-

Inaczej mówiąc, po „urealnieniu”, gotowość

zbawionym wartości dla dyskusji o kierunku

z Facebooka mogłaby być zredukowana do 3,4

że autorom raportu PIE udało się oszacować,

wartości danych podkreśloną przez Winegar

zmniejszenie wykorzystania ich danych przez

zapłaty kwoty 17 zł miesięcznie za korzystanie

zł. Co więcej, ze względu na specyfikę problemu

i Sunsteina, nawet przy użyciu quasi-ekspe-

rymentów próba szacowania bezwzględnych
40

polityk państwowych. Trudno więc powiedzieć,
ile polscy użytkownicy są gotowi płacić za
internetowych gigantów.

W. Bizon, Ankieta a eksperyment..., s. 15.
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4. Wartość danych
a wartość usług
Jak pokazała powyższa dyskusja, bardzo trudne

jest nawet przybliżone oszacowanie wartości

naszych danych lub wartości prywatności;

na pytanie, czy użytkownicy otrzymują „uczciwy zwrot” za udostępnianie swoich danych?41.
Możemy próbować ocenić „uczciwość” tej

zarówno wartości dla firm przetwarzających

relacji w kategoriach czysto ekonomicznych,

cyfrowych. Jest to zadanie tak trudne, że mimo

w rozdziale 3. Nie brakuje badań dowodzących,

dane, jak i wartości dla użytkowników usług

prób do tej pory nikomu się to nie udało, przynajmniej jeśli chodzi o wartość danych Polaków.

Czas jednak rozważyć, po co w ogóle próbuje

jak pokazała dyskusja powyżej, szczególnie

że z perspektywy ekonomicznej, wymiana taka
jest korzystna dla użytkowników42.

się szacować pieniężny wymiar wartości da- Jednakże, pomijając nawet kwestie metodonych? Odpowiedź na to pytanie skieruje naszą

dyskusję na grunt normatywny: (niepieniężnych) wartości wolnego wyboru i celowości
interwencji państwa.

Niewątpliwie, istotnym elementem motywacji

prób oszacowania wartości danych użytkowników usług cyfrowych jest chęć odpowiedzi

41
42

43

logiczne, spór o „uczciwość wymiany” w tym

kontekście ma silne podłoże normatywne43.

Jest on w dużej mierze sporem o to, co uwa-

żamy za sprawiedliwe, moralnie uzasadnione. Dla próbujących wykazać nieuczciwość
tej wymiany wygodne jest w pewnym sensie

kierowanie uwagi na kwestię wartości danych

użytkowników, gdyż łatwiej jest w ten sposób

UK Competition and Markets Authority, CMA Study Final Report..., s. 149; J. Grzeszak, K. Łukasik,
I. Święcicki, Ile warte są nasze dane?...
Zob. np. E. Brynjolfsson, A. Collis, F. Eggers, Using massive online choice experiments to measure
changes in well-being, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, t. 116, nr 15 (2019),
DOI: 10.1073/pnas.1815663116; L. Chen i in., The Data Privacy Paradox and Digital Demand...
A.G. Winegar, C.R. Sunstein, How Much Is Data Privacy Worth? A Preliminary Investigation...
Zauważają to także krytycy obecnego stanu rzeczy jak np. D.J. Solove, The Myth of the Privacy
Paradox..., s. 35.
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przedstawić problem jako zjawisko nowe, co

danych użytkownika a czym innym wartość

nie mają łatwego zastosowania.

Kiedy już zauważymy, jak istotne w analizo-

do którego nasze utrwalone intuicje moralne

Rola współdziałania użytkownika
Jak jednak zauważyliśmy wcześniej, jakakolwiek wartość danych użytkowników jest jedy-

nie jednym z elementów całościowej wymia-

ny pomiędzy

użytkownikami

a dostawcami
usług

wych.

cyfro-

Dobit-

nie ilustruje to

przykład zróżni-

cowania kosztu

interakcji (działań) użytkownika z daną usługą.

wanej przez nas wymianie między usługo-

dawcami a użytkownikami są wartość uwagi

i działań użytkownika (klienta), łatwiej nam jest

umieścić tę wymianę w naszych utrwalonych

pojęciach sprawiedliwości. I tak nie zdziwi nas

obserwacja, że praktycznie każda usługa wiąże się ze współdziałaniem klienta. Klient sam

dojeżdża do stacji

Portale społecznościowe są dla
nas atrakcyjne dlatego, że
znajdujemy tam innych,
interesujących nas
użytkowników.

jednorazowego

benzynowej i zwykle sam tankuje

benzynę. Klient

na swój koszt dojeżdża do bardzo

odległego nawet

hotelu. Czy oczekujemy jednak,

wyświetlenia reklamy użytkownikowi (dużo

by stacja benzynowa lub hotel wprost płaciły

działania w odpowiedzi na reklamę (znacznie

tym usługodawcom świadczenie ich usług?

niższy) i kosztu podjęcia przez użytkownika

wyższy). Warto powtórzyć, że niezwykle trudno

byłoby argumentować, że sama wartość da-

nych użytkownika jest tu największym (a nawet

jedynym) czynnikiem. Czym innym jest wartość

Warsaw Enterprise Institute

klientowi za koszty, które ponosi on by umożliwić
Nie. Nie mamy w takich sytuacjach problemu

z zaakceptowaniem, że współdziałanie klienta

obniża koszty usługodawcy i jest to normalny
aspekt tego typu wymiany.
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W przypadku portali społecznościowych jedną z głównych kontrybucji użytkowników do

wartości samej usługi jest korzystanie z usługi,

przyczyniając się do efektów sieci (network

poza kontekstem ich rzeczywistych działań (np.

deklaracjach, że chcą w mniejszym stopniu

udostępniać swoje dane). W najlepszym wypadku badania takie mogą polegać na quasi-

effects)44. Portale społecznościowe są dla nas

-eksperymentach, ale nawet tej metody nie

interesujących nas użytkowników (naszych

Jako jedną z przyczyn „nieracjonalnych” działań

obce nam poza Internetem). Takie zjawisko

jący stopień ich poinformowania o tym, jaką

atrakcyjne dlatego, że znajdujemy tam innych,
przyjaciół, współpracowników, ale też osoby
ma miejsce w przypadku wielu innych usług.
Przykładowo, istotną (największą?) korzyścią

z podejmowania studiów MBA na uczelniach
takich jak Harvard Business School jest wejście

do „sieci” kontaktów studentów i absolwentów45.

„Nieracjonalność” użytkowników
Być może są jednak jakieś inne cechy wymiany

pomiędzy użytkownikami a dostawcami usług

cyfrowych, które uzasadniają większą ingerencję państwa? W poprzednim rozdziale (3.1)

można utożsamiać z rzeczywistym wyborem.

użytkowników podaje się często niewystarczawartość ich dane mają dla dostawców usług

cyfrowych. W niedawnym badaniu, Collis i inni
przeprowadzili quasi-eksperyment, w którym

zauważyli, że uczestnicy badania zwiększali

cenę, za którą byli gotowi oddać badaczom

dane ze swojego konta Facebook po tym, jak
zostali poinformowani o średnim przychodzie

Facebook w przeliczeniu na jednego użytkow-

nika (było to 400 dolarów)48. Jednakże, uczestnicy tę cenę zwiększali tylko, jeśli ich wycena
przed uzyskaniem tej informacji była niższa

niż 400 dolarów. Pomijając kwestię, jak wiele można wnioskować z takiej hipotetycznej,

wspomniana została kwestia behawioralnych

quasi-eksperymentalnej sytuacji, badanie to

którego nie można traktować obserwowanych

kontekście. Wiemy już z rozdziału 2, że przychód

uprzedzeń, które wskazuje się jako powód, dla
wyborów użytkowników jako dobrowolnych lub

racjonalnych. Dużo uwagi temu problemowi

poświęciła Competition and Markets Authority
w swoim badaniu rynku reklam w usługach

pokazuje jak łatwo o pomieszanie pojęć w tym

usługi takiej jak Facebook w przeliczeniu na

użytkownika wynika z wielu czynników poza

wartością danych użytkownika. Jeśli więc na-

prawdę chcemy informować użytkowników

cyfrowych46. Przykładowo, według CMA:

o wartości danych użytkownika dla dostawcy

Badania sugerują, że konsumenci mający

wysiłku analitycznego.

obawy dotyczące prywatności mogą niechętnie podejmować niezbędne kroki w celu

usługi, musielibyśmy w to włożyć dużo więcej

Nawet jednak zakładając, że istnieje rozdźwięk

uzyskania większej ilości informacji, nawet

między „prawdziwymi” preferencjami użytkow-

swoją prywatność są łatwo dostępne .

ku przyczyniają się uprzedzenia behawioralne

jeśli informacje o tym, jak mogą oni chronić
47

Jak jednak zauważyliśmy w rozdziale 3.2, problemem z takimi badaniami jest to, że często

polegają one na deklaracjach użytkowników

44
45
46

47
48

ników a ich wyborami i że do tego rozdźwięi to jak zaprojektowane są usługi cyfrowe, nie

wynika z tego, że rozdźwięk ten jest na tyle istot-

ny, by wymagał interwencji państwa. Fakt, że

użytkownikom może być trudniej skorzystać

UK Competition and Markets Authority, CMA Study Final Report..., s. 12, 132.
Zob. np. S. Hall, Educational ties, social capital and the translocal (re)production of MBA alumni
networks, „Global Networks”, t. 11, nr 1 (2011), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2011.00310.x.
Np. UK Competition and Markets Authority, CMA Study Final Report..., s. 163–166. Zob. też np.
A. Acquisti, L. Brandimarte, G. Loewenstein, Secrets and Likes...; A.G. Winegar, C.R. Sunstein,
How Much Is Data Privacy Worth? A Preliminary Investigation...
UK Competition and Markets Authority, CMA Study Final Report..., s. 164–165.
A. Collis i in., Information Frictions and Heterogeneity in Valuations of Personal Data...
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z dostępnych mechanizmów zwiększenia swojej

prywatności, nie oznacza, że ta trudność jest

znaczna. Jeśli rzeczywiście użytkownikom brakuje

z wykorzystania przez usługodawcę szerszego

zakresu danych użytkowników jest tak duży,

że usługodawca byłby zmuszony do podnie-

motywacji, by spędzić np. kilka minut na spraw-

sienia cen lub dalej idącego zróżnicowania

są im dostępne i na dostosowaniu ich do swoich

proporcja użytkowników nie wyraziła zgody na

dzeniu, jakie opcje dla zwiększenia prywatności

„prawdziwych” preferencji, to czy jest to prima

facie dowód na tak poważną wadliwość rynku, by

funkcjonalności usługi, gdyby znacznie większa

szersze przetwarzanie swoich danych.

uzasadniała państwową ingerencję ze wszystkimi

Zaryzykować można więc hipotezę, że użyt-

na celu ilustrację, jakie konsekwencje może mieć

usługi cyfrowe, ale wysoko ceniący wartość

jej konsekwencjami? Następujący przykład ma

kownicy o mniejszej zdolności do płacenia za

taka państwowa interwencja.

ochrony swoich danych, są w efekcie subsy-

Przykład: qui bono?

byliby zmuszeni do przejścia na model „do-

Niektóre usługi pozwalają użytkownikom na

wyłączenie personalizacji reklam, bez wpływu

na inne funk-

cjonalności.

Pamiętać mu-

simy, że wartość dla użyt-

diowani przez użytkowników, którzy mniej cenią ochronę swoich danych. Jeśli usługodawcy

myślnej maksymalnej prywatności” (np. „fair-

ness by design” w wydaniu CMA49), to użytkownicy o najmniejszej zdolności do płatności za

Użytkownik wyżej ceni daną
interakcję niż wstrzymanie
się od niej.

kownika płynąca z funkcjonalności takiej jak

personalizacja reklam polegać może również

usługi jednocze-

śnie wysoko ceniący swoje dane

mogliby ucierpieć
najbardziej. Dziś

mogą oni w coraz większym stopniu realizować

swoją preferencję zwiększenia prywatności „za

(a nawet głównie) na jej wpływie na obni-

darmo”, tj. dlatego że większość pozostałych

krzyżowe innych aspektów usługi, które użyt-

niania swoich danych tak wysoko, by miało to

żenie ogólnej ceny usługi lub subsydiowanie

kownik bezpośrednio ceni. Wiedząc, że użytkownicy nie są w praktyce skłonni do zmiany

użytkowników nie ceni ograniczania udostępwpływ na model biznesowy usługodawców.

ustawień prywatności, dostawca usługi nie

Oczywiście, prawdziwość tej hipotezy zależy od

usługi w odpowiedzi na wyłączenie np. perso-

szego) przetwarzania danych użytkowników ma

ków. Może to mieć miejsce, nawet gdy wpływ

na (2) techniczne możliwości oferowania po-

musi różnicować cen lub innych aspektów

nalizacji reklam przez małą część użytkownina ogólny przychód usługodawcy płynący

49

tego, jaki rzeczywisty wpływ możliwość (szer-

na (1) przychody i koszty usługodawców oraz

żądanych przez użytkowników funkcjonalności.

UK Competition and Markets Authority, CMA Study Final Report..., s. 26–27.
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Teoretycznie mogłoby być tak, że wpływ ten jest

watności51. Według Solove’a, prywatność

nia przetwarzania danych użytkowników (np.

twarzaniem naszych danych przez innych

tak mały, że przynajmniej niektóre ogranicze-

do reklamy personalizowanej) nie musiałyby

rozumiana jako większa kontrola nad przezwiększa ogólny poziom kontroli nad wła-

wpłynąć na cenę i funkcjonalności (inne niż

snym życiem, jak też pomaga w realizacji

gnięcie tych kwestii wymagałoby nie tylko

i myśli, niezależność od władzy państwowej

sama reklama personalizowana). Rozstrzy-

dokładnego zrozumienia obecnego wpływu

innych ważnych wartości (jak wolność słowa
i silnych prywatnych interesów)52. Solove

wartości danych użytkowników na przychód

twierdzi w związku z tym, że niezależnie od tego,

gnozy, jaki wpływ na modele biznesowe usługo-

alnie przypisuje kontroli nad udostępnianiem

usługodawców, ale także rygorystycznej pro-

dawców miałyby konkretne zmiany w zakresie

przetwarzania danych. Niepokojące jest, że

jaką wymienną wartość ktokolwiek indywidu-

swoich danych, państwo powinno narzucić
warunki wymiany danych, które zapobiegną

obecnie dyskutowane propozycje interwencji

dotkliwym szkodom dla interesów chronionych

badaniami. Nawet cytowane tu wielokrotnie

sceptyczny wobec prób zwiększania kontroli

typu interwencji regulacyjnych oferuje niewiele

rządzaniu prywatnością przez użytkowników.

prawnych nie są poparte takimi adekwatnymi

badanie CMA w odniesieniu do skutków tego

ponad czyste spekulacje50.

Szczególne znaczenie prywatności
Zauważając problemy z wykazaniem w inny

przez prywatność53. Co ciekawe, Solove jest

użytkowników przez poleganie na samoza-

Praktyczne postulaty Solove’a dla interwencji

państwowej ograniczają się w zasadzie do

poparcia głównych cech już obowiązującego

ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO)54. Jednakże inni, jak na przykład

sposób nieuczciwości wymiany między

CMA, opowiadają się za wprowadzeniem no-

wych, niektórzy zwolennicy większej inge-

z tej dyskusji dla takich propozycji zarysowane

użytkownikami a dostawcami usług cyfrorencji państwa w tę wymianę powołują się

na szczególną normatywną doniosłość pry50
51
52
53
54

wych, dalej idących rozwiązań. Wnioski płynące

są w rozdziale 5.

Ibid., s. 385–386.
Tak np. D.J. Solove, The Myth of the Privacy Paradox...
Ibid., s. 37–41.
Ibid., s. 49–50.
Ibid. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
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5. Wnioski dla regulacji
Co z tego wynika dla regulacji prawnych? Próba

całościowej odpowiedzi na to pytanie wykracza
poza ambicje niniejszego raportu i powinna

być elementem szerszej debaty publicznej

o prawnych regulacjach ochrony danych. Tutaj
ograniczę się do kilku ogólnych uwag.

Po pierwsze, przed proponowaniem zupełnie

nowych rozwiązań warto przede wszystkim

dyskutować o tym, co z rozważań takich jak

Po drugie, interwencja przez regulacje prawne

nie jest bez kosztów. Chen i inni w niedawnym

szeroko komentowanym badaniu pokazali, jak
RODO negatywnie wpłynęło na zyski małych
i średnich przedsiębiorstw, nie wpływając

jednocześnie znacznie na zyski największych

firm technologicznych56. Powinniśmy mieć to

szczególnie na uwadze, jeśli chcemy argumentować z „nierówności” w wymianie pomiędzy

użytkownikami a dostawcami usług. Przykła-

powyższe wynika dla obowiązujących już prze-

dowo, nawet jeśli można byłoby wykazać, że

prawnych mogą mieć inny charakter na przy-

wartość, którą otrzymują „w zamian” w usłu-

pisów. O ile dyskusje o potrzebnych zmianach

kład w Stanach Zjednoczonych, które nie posia-

dają ogólnej prawnej regulacji ochrony danych

osobowych, w UE obowiązują w tym zakresie
zarówno Dyrektywa ePrivacy55, jak i RODO.

55

56

wartość danych użytkowników jest większa niż

gach cyfrowych, nie jest to wystarczające do

uzasadnienia interwencji prawnej. Interwencja

taka może być uzasadniona tylko, jeśli wspo-

mniana „niekorzyść” użytkowników jest na tyle

znaczna, by przeciwważyć wszelkie negatywne

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca
przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej
(dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej).
Zob. C. Chen, C.B. Frey, G. Presidente, Privacy Regulation and Firm Performance: Estimating
the GDPR Effect Globally, Oxford Martin School, 6 stycznia 2022 r., https://www.oxfordmartin.ox.ac.
uk/publications/privacy-regulation-and-firm-performance-estimating-the-gdpr-effectglobally/, s. 2–3 i cytowana tam literatura.
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koszty społeczne (bezpośrednie i pośrednie)

wyniki badań ankietowych (deklaratywnych)

płynące z danej interwencji prawnej. Jak poka-

o tym, ile użytkownicy są gotowi zapłacić za

może mieć regresywny efekt redystrybucyjny

czego takie badanie mogłoby być przydatne,

zał przykład z rozdziału 4, interwencja prawna

między różnymi kategoriami użytkowników.

Może ona nawet najbardziej obciążyć tych,

którzy jednocześnie są najmniej gotowi zapła-

cić za usługi cyfrowe i najbardziej zależy im na

dostęp do Facebooka. Trudno powiedzieć, do
ale nie ma ono wartości dla policy. Dobitnie

podkreślili to Winegar i Sunstein: „decydenci

powinni przykładać niewiele uwagi do którego-

kolwiek z konwencjonalnych mierników warto-

ochronie własnych danych.

ści ekonomicznej [WTA, WTP], przynajmniej bez

Ostrożnie podchodzić należy również do tego,

deficytów informacji i uprzedzeń behawioral-

rane są decyzje o kierunku polityk państwo-

ochrony prywatności na danych o preferen-

na jakich informacjach i argumentach opie-

wych. Ze względu na trudność w szacowa-

niu wartości danych (np. brak odpowiednich

danych), czasami badacze ulegają pokusie

pójścia „na skróty” i przykładowo ogłaszają
57
58

podejmowania kroków w celu przezwyciężenia
nych”57. Podobnie Athey i inni: „opieranie zasad

cjach dotyczących prywatności wyrażonych

w ankietach jest błędne, zwłaszcza że literatura

ekonomiczna pokazuje jakimi kosztami takie
przepisy obciążają firmy”58.

A.G. Winegar, C.R. Sunstein, How Much Is Data Privacy Worth? A Preliminary Investigation..., s. 425.
S. Athey, C. Catalini, C. Tucker, The digital privacy paradox: Small money, small costs, small
talk..., s. 4.
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