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że założył firmę kilka miesięcy wcze-
śniej, co pokrywa się z wpisem do KRS, 
i że urodziło mu się dziecko pół roku 
temu. To z kolei potwierdza wpis na jego 
Facebooku – wstawił zdjęcie z porodówki 
z datą urodzin podaną co do godziny. 

Dziś
Policja dała mi dość jasno do zrozumie-
nia, że sprawa jest przegrana. Początkowo 
miałem nadzieję, że jak Mariusz zobaczy, 
ile wiem na jego temat, to się przestraszy 
i odeśle mi pieniądze. Pisałem mu SMS-
-y, jak znajdowałem o nim informacje 
– że wiem o wyroku w zawieszeniu, o ali-
mentach, o jego dziecku. Na jednego na-
wet mi odpowiedział. Napisał oczywiście, 
że dawno odesłał już pieniądze i sugero-
wał, żebym się leczył na głowę. Na tym 
etapie nie ma cudów, wiem, że pieniądze 
do mnie nie wrócą. Żeby wytoczyć Ma-
riuszowi sprawę karną, musiałbym w są-
dzie udowodnić, że od samego początku 
oszukał mnie świadomie i że nigdy fizycz-
nie nie miał tych biletów. W praktyce to 
podobno trudne. Jest jeszcze cień nadziei 
– gadałem ostatnio ze znajomym prawni-
kiem i mógłbym mu wysłać nakaz zapłaty 
po założeniu sprawy cywilnej. Czy to zro-
bię? Sam nie wiem, to może być żmudne. 
Nie wiem, czy gra jest warta świeczki.
Czułem jak detektyw. Przekopujesz się 
przez dziesiątki identycznych wyników, 
wydaje ci się, że już nic nowego nie znaj-
dziesz, a nagle pojawia się nowy trop 
– inny numer telefonu, nick na forum. 
Kopiuj-wklej i ukazują się nowe opowieści 
o Mariuszu, jak np. ta o wyroku w zawie-
szeniu, którą puentuje smutnym emotiko-
nem, bo nie wie, czy odwieszą mu wyrok. 
Mimo że go nigdy nie poznałem, to do-
wiedziałem się bardzo dużo o jego życiu.
Jestem bardzo pamiętliwy w takich spra-
wach. Zdarza mi się wchodzić na Face-
booka i obserwować jego życie. No tak, 
zapoczątkowało to nową, jednostronną 
znajomość. Mam też zakładkę w przeglą-
darce ze stronami, na których znalazłem 
coś o nim – nazwałem ją Mariusz Oszust. 
O tu, na brzegu. Czy chciałbym się z nim 
spotkać twarzą w twarz? Na zdjęciach 
wydawał się duży, wolałbym zakończyć 
tę sprawę online. Chyba że spotkamy się 
w sądzie, za co trzymam kciuki. 

Czy w internecie jest miejsce 
na prywatność?
Coraz bardziej tracimy kontrolę nad 
tym, co udostępniamy w sieci. Z cza-
sem zaczniemy dostrzegać coraz po-
ważniejsze tego konsekwencje: ktoś 
zostanie zatrzymany na granicy, bo ma 
„podejrzany” profil, czyjeś dane me-
dyczne trafią w niepowołane ręce. Po-
woli, ale nieuchronnie oddajemy kor-
poracjom takim jak Google kontrolę 
nad wieloma sferami swojego życia. 
Myślę, że już niedługo ludzie poczują 
się z tego powodu zaszczuci.
 
Gdzie szukać potencjalnego 
rozwiązania?
Korporacje takie jak Google czy  
Facebook stanowią dziś właściwie 
autonomiczne państwa z miliardami 
użytkowników, których danymi za-
rządzają. Mogą je skasować, np. jako 
naruszające prawo, przekazać innym 
instytucjom albo wykorzystać w ce-
lach reklamowych. Usługi świadczo-
ne przez te firmy stały się dla nas jed-
nak niezbędne w codziennym życiu. 
Wyobraźmy sobie, że Google nagle 
znika – przecież to byłaby totalna ka-
tastrofa. Powstała więc komercyjna 

firma, która dostarcza kluczową in-
frastrukturę dla społeczeństwa, ale 
nie podlega żadnej kontroli. Z tego 
punktu widzenia rozwiązaniem nie 
jest na pewno jej likwidacja, ale pod-
danie sensownej regulacji – np. otwie-
rającej dostęp do owej infrastruktury 
nowym graczom.
 
Ale usługi korzystające z naszych 
danych są po prostu bardzo wygod-
ne i ułatwiają nam życie.
Weźmy np. funkcję śledzenia za-
korkowanych ulic w Google Maps, 
która wykorzystuje lokalizację użyt-
kowników. W takich przypadkach 
łatwo dostrzec wspólną korzyść, 
natomiast dużo trudniej ocenić po-
tencjalne ryzyko. Sama korzystam 
z Google Maps, ale nie podaję swojej 
lokalizacji, bo nie jestem pewna, czy  
Google nie użyje potem tych danych 
w inny sposób. Ludzie zbyt łatwo 
oddają władzę nad swoimi danymi 
w nieznane ręce i w nieznanym celu.
 
Jaka jest w takim razie alternaty-
wa? Czy człowiek, który chce w peł-
ni uczestniczyć w społeczeństwie, 
może zachować swoją prywatność?

To nie jest czarno-białe: odcięcie się od 
komercyjnych struktur nie oznacza prze-
cież całkowitej rezygnacji z technologii. 
Bardzo dynamicznie rozwijają się alter-
natywne usługi, które nie żerują na na-
szej prywatności, a wręcz gwarantują 
lepszą jej ochronę. To małe firmy, które 
bazują na tym, że coraz więcej osób nie 
zgadza się na model „usługa za dane”. 
Takie transakcje powinny zostać zaka-
zane albo przynajmniej obwarowane sil-
nymi gwarancjami. Np. obowiązkiem 
zaproponowania alternatywy w po-
staci możliwości zapłacenia za usługę 
pieniędzmi.

Przecież nawet gdyby ludzie mieli taki 
wybór, to większość i tak wybierze tę 
darmową opcję.
Tak jest dzisiaj. Jednak gdy ujawnią się 
poważne konsekwencje handlu danymi, 
ludzie zaczną się zastanawiać nad sensem 
takich transakcji. Teraz jest dobry mo-
ment, żebyśmy my jako użytkownicy in-
ternetu włączyli się do negocjowania no-
wego modelu ochrony prywatności.
 
Ale właściwie co złego jest w tym, 
że ktoś, oferując usługę za darmo, 
oczekuje czegoś – w tym przypadku 

twoich danych – w zamian? W czym 
tkwi niebezpieczeństwo?
Transakcyjne podejście do prywatno-
ści jest niebezpieczne i krótkowzroczne. 
Traktowanie danych, jakby były zwy-
kłym towarem, pomija istotę informacji 
jako narzędzia władzy. Kolejny aspekt to 
sfera naszych praw i wolności. Wymia-
na danych za usługę to nie jest zwykła 
transakcja ekonomiczna, ale problem 
etyczny i prawny, przypomina bardziej 
handel nerkami niż sprzedaż butów. 
Sama transakcja opiera się też na błęd-
nych założeniach. Po pierwsze, zakła-
damy racjonalność człowieka jako pod-
miotu na rynku. Po drugie, ignorujemy 
fundamentalny problem asymetrii infor-
macji. Typowy użytkownik nie ma na-
wet świadomości zachodzącej transakcji, 
a tym bardziej nie potrafi ocenić warto-
ści tego, co oddaje.
 
Ale czy proponując alternatywę w po-
staci płacenia za usługi pieniędzmi, 
nie zaczynamy dyskryminować ludzi, 
którzy mają mniej pieniędzy?
Dyskryminacji i tak nie unikniemy, 
bo rozmawiamy o usłudze komercyjnej, 
która ma swoją cenę. Tę cenę trzeba bę-
dzie zapłacić – natomiast warto zawalczyć 

o możliwość zdecydowania, w jakiej to 
będzie walucie. Założenie, że internet 
to „darmowe usługi dla każdego”, jest 
z gruntu fałszywe – tak nigdy nie było 
ani nie będzie. Dzisiaj realny koszt inter-
netowych usług jest ukryty.
 
Czyli prywatność będzie możliwa, ale 
tylko dla zamożnych, świadomych 
i wykształconych?
W pewnym sensie tak, ale przecież tak 
było zawsze! Trzeba więc uczciwie roz-
różnić dwa projekty: pierwszy to dość eli-
tarny pomysł, zakładający tworzenie al-
ternatyw dla ludzi, którzy chcą być wolni 
i tę wolność realizować. Mówimy tu jed-
nak o wąskiej grupie ludzi, którzy mają 
czas, pieniądze i potrzebę wolności. Drugi 
projekt to próba okiełznania i uregulowa-
nia rynku, który traktuje całą resztę spo-
łeczeństwa jak towar i generuje przez to 
kolejne kryzysy.
Jeśli rozumiemy konsekwencje utraty 
prywatności w skali makro i nie chce-
my skończyć w nowym totalitaryzmie 
– w którym rządzić będą korporacje do 
spółki z politykami – musimy coś z tym 
problemem zrobić. Ignorowanie go 
w dłuższej perspektywie oznaczać będzie 
dla nas bolesną przegraną. 

O prywatności w sieci, końcu złudzeń 
i początku nowego totalitaryzmu rozmawiamy 

z Katarzyną Szymielewicz, założycielką 
fundacji Panoptykon.

Internet nie 
jest za darmo
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