
Konsumenci prowadzą bardzo aktywne życie w Internecie: 
robią zakupy, wykonują operacje bankowe, wyszukują informacje i korzystają 

z mediów społecznościowych. W skali światowej ranking czynności 
najczęściej wykonywanych w sieci wygląda następująco:

Jednocześnie zaś użytkownicy nie chcą przekazywać tych danych w zamian 
za większy komfort korzystania z serwisów online.

Prywatność w świecie cyfrowym to złożone 
zagadnienie. Indeks prywatności EMC zapewnia 
wgląd w międzynarodowy dyskurs dotyczący 
prywatności rozwiązań cyfrowych, dostarczając 
informacje o postawach klientów i ich zróżnicowaniu 
geogra�cznym, a także rolach przyjmowanych 
przez użytkowników w sieci.

Przeprowadzone w skali globalnej badania* uwidoczniły 
trzy paradoksy związane z prywatnością i poufnością, 
które rodzą implikacje zarówno dla obywateli, 
jak i dla przedsiębiorstw oraz dostawców technologii.

Klienci mają mniejsze zaufanie do 
etycznych zasad działania przedsiębiorstw 
i instytucji niż do ich kwali�kacji w zakresie 
ochrony prywatności:

— chociaż ponad 50% 
z nich miało do czynienia 
z utratą danych:

Wielu klientów 
nie podejmuje 
niezbędnych działań…

WIERZY W UMIEJĘTNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI

WIERZY W ETYCZNOŚĆ 
POSTĘPOWANIA 
PRZEDSIĘBIORSTW I INSTYTUCJI

49%

58%

JAK CHĘTNIE

NIECHĘTNIE

P:

O:

użytkownicy przekazują lub „wymieniają” swoje 
poufne informacje w zamian za większą wygodę korzystania 
z serwisów internetowych?

jak wskazują wyniki badania „EMC Privacy Index”

Paradoks pierwszy: 
„Chcemy mieć wszystko, bez kompromisów”

Paradoks drugi: „Brak działania”

Paradoks trzeci: 
„Zbyt wiele ujawniamy w sieciach społecznościowych”

Jednym z najpowszechniejszych 
rodzajów naruszeń poufności 
danych jest włamanie na konto w 
serwisie społecznościowym (17%). 
Mimo to w 2012 r.:

Tylko połowa wierzy, że przedsiębiorstwa 
prowadzące sieci społecznościowe mają 
dostateczne kwali�kacje, aby zapewnić 
ochronę danych osobowych. Dwie osoby 
na pięć wierzą, że przedsiębiorcy tacy 
przestrzegają zasad etycznych.

WŁAMANIE NA KONTO 
W SERWISIE 
SPOŁECZNOŚCIOWYM

17%

ZGUBIENIE LUB KRADZIEŻ 
URZĄDZENIA 
PRZENOŚNEGO

18%
WŁAMANIE 
NA KONTO E-MAIL

25%

postów

>400
milionów

osób udostępniało informacje 
na Facebooku

>1
miliard

do przekazania prywatnych danych zależy również od roli, w której 
występujemy online. Użytkownik w świecie cyfrowym nie jest bowiem 
zawsze tylko „sobą”, lecz składa się z wielu cyfrowych osobowości.

chętniej rezygnujemy z prywatności 
w kontaktach z urzędami niż podczas 
korzystania z sieci społecznościowych.

GOTOWOŚĆ

W SKALI GLOBALNEJ

„JA” JAKO OBYWATEL
kontakty 

z urzędami 
państwowymi

„JA” JAKO PACJENT
kontakty 

z personelem służby 
zdrowia i organami 

ubezpieczenia 
zdrowotnego 

„JA” W ŚWIECIE 
FINANSÓW

kontakty z bankami 
i instytucjami 
�nansowymi

„JA” JAKO 
PRACOWNIK

kontakty z systemami 
i serwisami 

związanymi z pracą

„JA” JAKO 
KONSUMENT

kontakty ze sklepami 
internetowymi

„JA”  W KONTEKŚCIE 
SPOŁECZNOŚCIOWYM
sieci społecznościowe, 
poczta elektroniczna, 

SMS-y

27%29%
33%

38%

47%
50%

Firma EMC Corporation (NYSE: EMC) jest światowym 
liderem w zakresie dostarczania rozwiązań 
informatycznych umożliwiających 
przedsiębiorstwom oraz dostawcom usług 
internetowych i telekomunikacyjnych przekształcanie 
ich procesów biznesowych do modelu usługowego 
(IT as a Service). Fundamentem tych zmian jest 
przetwarzanie w chmurze. Dostarczając innowacyjne 
produkty i usługi �rma EMC działa na rzecz 
upowszechnienia przetwarzania w chmurze 
pomagając działom informatyki przechowywać, 
chronić i analizować ich najcenniejsze zasoby - 
informacje - w bardziej elastyczny, niezawodny i 
ekonomiczny sposób. 

* Badanie elektroniczne, próba reprezentatywna dla populacji 
kraju ważona według płci i wieku; badanie przeprowadzono od 1 
do 19 sierpnia 2013 r. w 15 krajach, wśród 1000 respondentów na 
każdy kraj. W przypadku prób łączonych wartość ważona według 
większościowej reprezentacji kraju. Margines błędu w każdym z 
krajów: +3,1%; globalnie: +1%. Testy istotności przeprowadzono 
przy poziomie ufności wynoszącym 95%.

** Dane zostały znormalizowane przez umieszczenie atrybutów na 
skali 0–100: 100 = największa gotowość do rezygnacji z 
prywatności na rzecz wygody; 0 = brak zgody na jakąkolwiek 
rezygnację z prywatności na rzecz wygody. Ogólny wynik 
otrzymano na podstawie miar gotowości do rezygnacji z 
prywatności w celu uzyskania większej wygody i dodatkowych 
korzyści.

Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
www.emc.com/privacyindex

www.emc.com

Prywatnosc Wygoda

   W efekcie tych działań generowane są dane osobowe, czyli informacje, 
które umożliwiają jednoznaczną identy�kację użytkownika.

Rezultaty różnią się w poszczególnych 
krajach. Najwięcej osób chętnych 
poświęcić prywatność w zamian za 
lepszą obsługę jest w Indiach, a najmniej 
w Niemczech**.

Ogólna gotowość do poświęcenia części 
prywatności w zamian za udogodnienia:

W skali globalnej tylko jedna na cztery osoby jest gotowa poświęcić 
część prywatności w zamian za dodatkowe korzyści lub udogodnienia

Wielu użytkowników oczekuje, że instytucje rządowe i przedsiębiorstwa 
zapewnią ochronę ich informacji. 
Brakuje jednak zaufania:

Klienci chętnie używają technologii ujawniających dane osobowe, ale podejmują 
bardzo niewiele działań w celu ochrony swojej prywatności.

Użytkownicy sieci społecznościowych udostępniają ogromne ilości danych osobowych, 
chociaż mają najmniejsze zaufanie do etyki i kwali�kacji tych platform.

TAK
27%

NIE
51%

Miejsce/kraj 30 40 50 60

611. Indie

2. Bliski Wschód

3. Chiny / Hongkong

4. Meksyk

5. Brazylia

6. Włochy

7. Rosja

8. Francja

9. Japonia

10. USA

11. Australia / 
 Nowa Zelandia
12. Wielka Brytania

13. Holandia

14. Kanada

15. Niemcy 36

KONSUMENTÓW NIE CHCE, ŻEBY KTOKOLWIEK WIEDZIAŁ 
COŚ O NICH LUB ICH NAWYKACH, DOPÓKI SAMI 
NIE ZDECYDUJĄ SIĘ UJAWNIĆ TYCH INFORMACJI

84%

3

2

1

NIEPOKOI SIĘ O PRZYSZŁĄ 
OCHRONĘ DANYCH 
W SIECIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

51%

WIERZY W ETYCZNOŚĆ 
POSTĘPOWANIA

39%

WIERZY W KWALIFIKACJE

78%

78%

Zakupy

71%

Wyszukiwanie
informacji

74%

Bankowosc

68%

Media 
spolecznosciowe

NIE CHRONI URZĄDZEŃ 
PRZENOŚNYCH HASŁEM

39%

NIE POPRAWIA USTAWIEŃ 
PRYWATNOŚCI W SIECIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

33%
NIE ZMIENIA 
REGULARNIE HASEŁ

62%

Ogólne przekonanie o prywatności jest niskie:

UWAŻA, ŻE POWINNY 
ISTNIEĆ PRAWA 
ZABRANIAJĄCE FIRMOM 
KUPOWANIA I SPRZEDAŻY 
DANYCH BEZ WYRAŹNEJ 
ZGODY ICH WŁAŚCICIELA

87%
UWAŻA, ŻE ICH 

PRYWATNOŚĆ JEST 
MNIEJSZA W PORÓWNANIU 

Z UBIEGŁYM ROKIEM

59%

SPODZIEWA SIĘ, 
ŻE W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 
5 LAT TRUDNIEJ BĘDZIE 
ZACHOWAĆ PRYWATNOŚĆ

81%

  ndeks prywatnosci
Swiat skomplikowanych 
paradoksów

kontra

na Twitterze publikowano codziennie


