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Definicja i aspekty
anonimizacji danych
• Słownik ogólny: takie przekształcenie danych osobowych, po
którym nie można już przyporządkować poszczególnych
informacji osobistych lub rzeczowych do określonej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo można tego
dokonać jedynie niewspółmiernie dużym nakładem czasu,
kosztów i sił
• Nauki społeczne: gwarant anonimowości / poufności
• Sąd Apelacyjny we Wrocławiu: należy starać się, by
zanonimizowany dokument w jak największym stopniu
zachował swoją czytelność i nie zgubił żadnych treści natury
ogólnej
prawo

etyka

jakość danych

Odniesienie przedmiotowe –
badania podstawowe / B+R

Projekt 1
Archiwum Badań nad Życiem
Codziennym
(2014-2019)

Projekt 2
Cyberprzestrzeń czy rozszerzona
rzeczywistość – przestrzenny
wymiar nowych mediów jako
cyfrowa warstwa palimpsestu
miejsca
(2016-2018)

Projekt 3
ApCoR (Apollo Combine Research) –
multiplatformowy panel badawczy
(2017-2018)

0065/NPRH3/H11/82/2014 (MNiSW);
III edycja NPRH (2013)

2015/17/D/HS4/00272 (NCN);
SONATA 9 (2015)

POIR.01.01.01-00-0555/17 (NCBiR);
POIR „Szybka ścieżka” dla MŚP (2017)

pamiętniki, życiorysy, listy rodzinne,
dzienniki, autobiografie, wspomnienia,
wypowiedzi biograficzne, notatki
badawcze, schematy i szkice

ankiety do badań międzynarodowych,
nagrania FGI, dane z SM (Twitter),
dane geolokalizacyjne, dane z
dedykowanej aplikacji (gra miejska)

dane behawioralne, dane z ekosystemu
IoT, ślady cyfrowe, digitalne dane
rekrutacyjne, open data, zbiory i
hurtownie danych

Anonimizacja danych – zależności
(Projekt 1 – „ABnŻC”)
aspekt przedmiotowy

prawo

instytucje

indywidualna interpretacja

kancelaria prawna

dokumentacja + szkolenie

PCSS / WBC

szkolenie PCSS + regulamin WBC

UAM

jakość danych

regulacje

GIODO

Europejska Rada
Ochrony Danych

etyka

instancja / narzędzie

RODO

UAM jako ADO + ABI +
ASI + LADO

prawo PL + UE
(licencje, umowy)

regulamin ABnŻC +
polityka prywatności
szkolenie + instrukcje
„instrukcja zaczerniania”
(Mac i PC)

zespół grantowy

„metadane prawne” /
„metadane ogólne”

Anonimizacja danych – zależności
(Projekt 2 – „Cyberpejzaż”)
aspekt przedmiotowy

instytucje

instancja / narzędzie

NCN

Dział Prawny UAM

regulacje
prawo PL + UE

prawo
UAM
inne uczelnie PL (Kraków)
inne uczelnie UK (Edynburg)
Komisja Etyczna UAM ds.
badań naukowych
prowadzonych z udziałem
ludzi

etyka

jakość danych

firma programistyczna

uczelniana komisja
etyczna UK (Edynburg) +
komisje wydziałowe
(socjologia, geografia)
zespół grantowy

narzędzia
badawcze
zasady dostawców
danych (Twitter)
umowy z uczestnikami
polityka prywatności

Anonimizacja danych – zależności
(Projekt 3 – „ApCoR”)
aspekt przedmiotowy

prawo

instytucje

instancja / narzędzie

NCBiR (instytucja)

dokumentacja projektu i PO

kancelaria prawna
(konsultacje)

spotkanie informacyjne

bieżąca obsługa
prawna Beneficjenta

dokumenty spółki

Europejska Rada
Ochrony Danych

etyka

OFBOR (Organizacja Firm
Badania Opinii i Rynku)

regulacje
prawo PL + UE

RODO

audyty
biuletyny

zespół grantowy

jakość danych

PKJPA (Program Kontroli
Jakości Pracy Ankieterów)
PKJBI(Program Kontroli
Jakości Bezpieczeństwa
Informacji)
polityka firmy

NCBiR (eksperci)

zewnętrzni eksperci
nowa technologia

Strategie anonimizacji danych –
koncepty
Orientacja na ukrycie autora, podmiotu mówiącego i/lub
jego cech, danych, informacji identyfikacyjnych

Orientacja na ukrycie osób trzecich –
powiązanych z autorem, podmiotem
mówiącym; wskazujących na jego
cechy/dane identyfikacyjne

Orientacja na kontekst – najczęściej związana z ukrywaniem
działania (zwykle autora i/lub osób trzecich), ale także miejsc,
przestrzeni, obiektów, okresów, zdarzeń, etc., mogących
stanowić podstawę identyfikacji tych osób

Strategie anonimizacji danych – zastosowania
– Projekt 1 („ABnŻC”) – pamiętnik
Dodatkowe „okoliczności”:
 żona jest także autorką
pamiętnika (pisze o alkoholizmie
męża, o którym on nie wspomina)
 jego historia „trwa” o 12 lat dłużej,
niż żony, więc nie mamy
porównania odnośnie sytuacji
rodzinnej (happy end?)
 imiona i nazwiska wszystkich
dramatis personae (+ wiele dat
urodzin, dokładnych adresów)





chronimy autora (wszelkie dane)
odbieramy głos osobom trzecim
(żona)
„jednostkowa historia” (wszystko
jest tłem dla niej; solipsyzm)





łatwiejsza identyfikacja (powiat,
instytucje, miejsca pracy)
głos innych + relacje + stopnie
pokrewieństwa
unikatowość historii na tle innych





wiele podobnych osób w różnych
lokalizacjach w Polsce
każdy zachowuje swoje zdanie/opinię
i rolę w historii
teren/czas historyczny jak każdy inny

Strategie anonimizacji danych – zastosowania
– Projekt 2 („Cyberpejzaż”) – Twitter










niemożliwe do wykonania
jednostkowo (asocjacje)
„polityka białych plam”
bez wpływu na jakość całego
zbioru danych





jedyny sensowny wariant
(przerwanie asocjacji)
problem everyman’a
dane funkcjonują jako izolowane
zbiory

Dodatkowe „okoliczności”:
wzajemne powiązania
metadanych (asocjacje)
dane lokalizacyjne jako klucz
dekodujący (MySQL)
permanentne linki (zawartość
należy opisywać słownie)
różne formy narracyjne (posty,
komentarze, informacje, etc.)
oznaczanie (@) dramatis
personae





wiele danych pozostaje „odkrytych”
pozwala śledzić dynamikę relacji,
pozycje, trendy, określać struktury, etc.
niweluje rolę aspektów technicznych
oraz specyfikę medium

Strategie anonimizacji danych – zastosowania
– Projekt 3 („ApCoR”) – IoT
Dodatkowe „okoliczności”:











nie stanowi problemu (losowe ID)
szczegółowy zapis aktywności /
procesu bez personaliów
dane zachowują koherentny
charakter





nie stanowi problemu (losowe ID)
„polityka białych plam”
zerwanie asocjacji pozbawia dane
IoT zastosowań badawczych

mnogość urządzeń / nośników
danych (heterogeniczne schematy
zapisu danych)
prosty schemat przesyłu / odbioru
danych (krótki ciąg znaków)
semi-automatyzm przetwarzania
danych („półprodukt”)
losowe ID pochodzenia danych
technologia stale rozwijana (zmiany,
zmiany, zmiany…)





znaczący problem (typ zapisu
charakterystyczny dla urządzenia)
ogromna generalizacji (próba pozwala
jedynie analogizować nt. populacji)
dane tracą większość atrybutów

Strategie anonimizacji danych –
wnioski (cz. 1/4)
 ważne jest mieszanie strategii anonimizacyjnych, w
miejsce ich dogmatycznego, rozdzielnego (w
zależności od przetwarzanych danych) stosowania
(nie ma jednoznacznie skutecznych strategii
dopasowanych do określonych typów danych)
 problem „polityki białych plam”:
 niektórzy zaczynają szukanie tam, gdzie nic nie
ma / nic nie widać / nie następuje żadna emisja
danych (efekt odwrotny do zamierzonego;
multilateracja danych na wzór pasywnych
radiolokatorów)
 kto (i w oparciu o jakie kryteria), decyduje o tym,
kogo (i dlaczego) należy ukryć? (niektórych
danych nie ma tam, gdzie być powinny od
samego początku, nim zaczniemy anonimizację!)

Strategie anonimizacji danych –
wnioski (cz. 2/4)
 problem everyman’a:
 tak dalece chronimy dane, że osoby przestają być
reprezentantami określonych statusów, pozycji,
ról, zawodów, uczestnikami wydarzeń,
mieszkańcami określonych przestrzeni,
przedstawicielami określonych kategorii, typów
czy klas; stają się KAŻDYM
 zbiór zbyt szeroki = zbiór eksplanacyjnie mało
istotny
 subiektywizm kategorialny („młodzież”, „dzieci”,
„osoby starsze”)
 korzystając ze strategii anonimizowania jednostek lub
osób trzecich, należy uważać, żeby nie popaść w
pułapkę przesocjalizowanej koncepcji człowieka
(badanego)

Strategie anonimizacji danych –
wnioski (cz. 3/4)
 odwrotną stroną (nie przeciwieństwem!) problemu
ochrony danych osobowych jest kwestia udostępniania
wartościowych informacji:
 badania z funduszy publicznych (użytek
ogólnospołeczny)
 ochrona danych osobowych jako nowoczesne tabu
 „jakościowe zastępstwo”, czyli dane generatywne:
 testowanie asocjacji, badania ilościowe
 wariant 1: znajomość przybliżonego rozkładu cech
w populacji (jeśli chcemy odnosić się do tego, co
rzeczywiste) -> generatywne próby
 wariant 2: generatywna struktura populacji
(„inżynieria odwrotna” -> powstawanie grup, relacji,
substruktur społecznych, etc.)

Strategie anonimizacji danych –
wnioski (cz. 4/4)
 anonimizacja jest tym lepsza, im częściej wykonywana w toku
prac (ale z zachowaniem wartościowości danych!):
 projektowanie technik, narzędzi i procedur
 realizowana w trakcie zbierania danych
 osobne kodowanie różnych narzędzi
 kolejne etapy przetwarzania danych (np. tworzenie klas ->
typów -> typów zbiorczych, itd.)
 w przypadku Internetu Rzeczy (IoT) problemem jest prawie
pełna anonimowość jednostki:
 od strony prawnej – wymarzona sytuacja, ale…
 … mówiąc o „anonimizacji” bardziej nam zależy na
„rozmyciu”, maskowaniu źródła, niż „zatraceniu”
jednostkowości (musi być ona identyfikowalna, choć
jedynie w odpowiednim – np. statystycznym –
przybliżeniu)
 nie mamy widzieć tego, co zakryte, ale widzieć zakrycie
(musi pozostać ślad)

„Anonimizować czy nie
anonimizować…?”, albo złote myśli
 lepiej nie chodzić na skróty – choć przepisy nie są (najczęściej)
pomoce, to trzeba je znać i śledzić ich zmiany
 za każdym razem, przy każdym projekcie zastanawiać się od
nowa, jak anonimizować (różne strategie mają różną
skuteczność, w odniesieniu do różnych zbiorów danych)
 stosowanie „klucza anonimizacyjnego” nie może nam pozwolić
popaść w „pętlę zaczerniania” (środki = rozsądek)
 im częściej anonimizujemy, tym bardziej oddalamy się od
„poufności” na rzecz „anonimowości” (o tą pierwszą martwią
się badani i spierają badacze; ta druga – obniża jakość danych)
 największym wyzwaniem jest anonimizowanie zbiorów
zawierających jednocześnie dane deklaratywne i
behawioralne (vide „Cyberpejzaż”, gdzie każda strategia jest
dobra w maksymalnie jednym aspekcie jednocześnie)
 przygotować się na poza-ludzkich aktantów, jako nowych
dostarczycieli danych „osobowych” (electronic persons w
ustawodawstwie UE; 2017 – dyskusje o prawach robotów, itd.)

Dziękuję za uwagę!
Bieżące informacje na temat omawianych
projektów można znaleźć pod adresami:

http://archiwum.edu.pl/
http://earthisflat.net/
http://apcor.pl/

