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Statystyki
• 2021

– Co sekundę: 1,7MB nowych danych
– Co dzień: 306,4 miliardów wysłanych e‐maili,                          

500 milionów Tweetów, 2,5 exabytes nowych danych
– Co dzień: Facebook generował 4 petabajty danych 

(Source: Kinsta)
– Ludzkość miała 44 zettabytes danych (w 2019 było 4.4ZB)
– Przybyło 319 milionów internautów (Source: Data 

Reportal)
– 4,66 miliardów internautów – 60% populacji (Source: 

Statista)



Statystyki

• 2022
– 70% globalnego produktu brutto będzie wspomagana 

cyfrowo
• 2025

– Co dzień: 463 exabytes nowych danych (Source: 
Raconteur)

– 200+ zettabytes danych będzie w chmurze ‐ 2019’s 4.4ZB 
and 2020’s 44ZB (Source: Cybercrime Magazine)

• 2030
– Będzie 25,44 miliardów urządzeń IoT (Source: Statista)



Tytuł slajdu: Calibri 28

Tekst: Calibri 20‐24



Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki‐wybuch‐danych/



Rok 2021 – Zasada Zero Zaufania stała się koniecznością

• Raport firmy Zscaler ukazuje 314% wzrostu ataków 
na zaszyfrowane kanały (HTTPS) względem 2020 r.

• Na celowniku – znaczny wzrost ataków rok do roku:
• Branża technologiczna: +2344%
• Sprzedaż detaliczna i hurtowa: +841%

• Chwile na wytchnienie dla usług krytycznych –
gwałtowny spadek liczby ataków – uwaga organów 
ścigania znacznie zmniejszyła ich atrakcyjność:
• Opieka zdrowotna była największym celem                       
w 2020 r.

• Organizacje rządowe i infrastruktury krytycznej 
(np. Colonial Pipeline).



Rok 2021 – Zasada Zero Zaufania stała się koniecznością

• Najbardziej atakowane kraje to: Wielka Brytania, 
USA, Indie, Australia i Francja.

• Ransomware zyskuje na popularności:
• Malware: +212%
• Phishing: +90%
• Cryptomining malware: ‐20%.

• Zasada Zero Zaufania najlepszym sposobem ochrony 
zagrożeniami na szyfrowane kanały – architektury 
zerowego zaufania w oparciu o serwer proxy
w chmurze zmniejsza powierzchnię ataku                                              
i umożliwia inspekcję całego ruchu przychodzącego                                    
i wychodzącego w trybie bezpośrednim                                       
i na dużą skalę.



9 najpoważniejszych zagrożeń zidentyfikowanych w raporcie ENISA

1. Ransomware (ataki z użyciem 
złośliwego oprogramowania na 
sieci i blokowanie danych                       
z żądaniem okupu)

2. Złośliwe oprogramowanie 
(malware)

3. Kradzież kryptowalut
(cryptojacking – przestępca 
wykorzystuje komputer ofiary do 
generowania kryptowalut)

4. Zagrożenia związane z pocztą 
elektroniczną



9 najpoważniejszych zagrożeń zidentyfikowanych w raporcie ENISA

5. Ataki na dane (naruszenie danych, 
wyciek danych)

6. Zagrożenia dla dostępności                  
i integralności danych (np. ataki 
typu DDoS – czyli blokowanie 
dostępu do usług poprzez sztuczne 
generowanie wzmożonego ruchu)

7. Dezinformacja – fałszywe 
wiadomości

8. Zagrożenia inne niż złośliwe 
oprogramowanie (malware) –
błędy ludzkie, nieprawidłowe 
konfiguracje systemów, wypadki 
mające wpływ na systemy 
informatyczne

9. Ataki na łańcuchy dostaw



Na co zwraca uwagę raport ENISY?

• Wzrost zagrożeń związanych                                     
z oprogramowaniem ransomware

• Zwiększone próby 
ataków cyberprzestępców na infrastruktury 
krytyczne

• Ataki ransomware zakłócające działalność 
placówek  zdrowia publicznego, szpitali, służb 
ratunkowych oraz sektorów transportu                   
i energii

• Ataki na łańcuchy dostaw, które w badanym 
okresie osiągnęły duży poziom oddziaływania



Na co zwraca uwagę raport ENISY?

• Cyberprzestępczość „jako usługa” („Hakerzy 
do wynajęcia”) – nowy trend związany                    
z cyberprzestępczością, która staje się częścią 
zorganizowanej działalności przestępczej 
Modele działalności przestępczej – należą do 
nich np.:
• ransomware jako usługa                                     

(ang. Ransomware‐as‐a‐Service – RaaS)
• phishing jako usługa                                             

(ang. Phishing‐as‐a‐service – PhaaS)
• dezinformacja jako usługa                                    

(ang. Disinformation‐as‐a‐service – DaaS)



Nowe trendy zagrożeń

• Dezinformacja, jako jedno z 
najważniejszych zagrożeń wg ENISA. 
Kampanie związane z fałszywymi 
wiadomościami i fake newsami 
występują  coraz częściej, a przyczynia się 
do tego coraz większe nasze uczestnictwo 
w mediach społecznościowych, które są 
świetnym kanałem rozpowszechniania 
informacji. Kampanie oparte na 
fałszywych wiadomościach lub 
dezinformacji są często częścią ataków 
hybrydowych i wspierają inne zagrożenia, 
wywołując nieufność i zamieszanie.



Nowe trendy zagrożeń

• Kradzież kryptowalut – cryptojacking. 
Rozwój cyberprzestępszych usług oraz 
coraz większym 
zainteresowaniem  kryptowalutami i ich 
upowszechnianiem spowodował wzrost 
związanych z nimi incydentów 
cyberbezpieczeństwa (cryptojacking). 
Kryptowaluta w dalszym ciągu pozostaje 
najpopularniejszą metodą wypłaty dla 
cyberprzestępców.



Malware

• Złośliwe/szkodliwe oprogramowanie 
(ang. malware – zbitka słów malicious
„złośliwy” i software „oprogramowanie”) 

• Ogół programów o szkodliwym działaniu 
w stosunku do systemu komputerowego 
lub jego użytkownika

• Umieszczanie na firmowych 
komputerach malware za 
pośrednictwem zainfekowanego 
załącznika, np. tak działał Pegasus

• Celem jest wykradzenie danych 
osobowych, tajemnicy 
przedsiębiorstwa,  skompromitowanie 
firmy



Ransomware

Blokowanie danych, 
najczęściej poprzez 

zaszyfrowanie ich tak by 
użytkownik utracił 

dostęp i kontrolę nad 
nimi

Przywrócenie 
dostępu ma 
nastąpić po 

opłaceniu okupu



Raport Roczny z Działalności CERT Polska za 2021 rok
https://cert.pl/uploads/docs/Raport_CP_2021.pdf



Opracowanie strategii zapobiegania i reagowania na 
oprogramowanie ransomware

• Wdrożenie bezpiecznych i redundantnych strategii tworzenia kopii
zapasowych

• Wdrożenie i audyt zarządzania tożsamością i dostępem (najmniejsze
przywileje i podział obowiązków)

• Szkolenie i podnoszenie świadomości użytkowników (w tym
uprzywilejowanych)

• Rozdzielenie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych
• Przekazywanie i wymiana informacji o incydentach z branżą i CERT
• Ograniczanie dostępu do znanych witryn ransomware



• Tożsamości i dane uwierzytelniające powinny być wydawane, zarządzane,
weryfikowane, odbierane i poddawane audytowi dla urządzeń,
użytkowników i procesów

• Uprawnienia dostępu i autoryzacje powinny być zarządzane
z uwzględnieniem zasad minimalnego dostępu adekwatnego do
wypełniania obowiązków

• Plany reagowania i odzyskiwania danych po ataku ransomware powinny być
okresowo testowane, aby upewnić się, że założenia i reakcja są adekwatne
do ewoluujących zagrożeń ransomware

• Przeprowadzenie oceny oprogramowania do wykrywania ransomware,
np. narzędziem opracowanym przez CISA, przeznaczonego dla sieci IT i ICS
(systemu kontroli przemysłowej)

• Monitorowanie systemów w celu szybkiej identyfikacji infekcji
• Nadążanie za najnowszymi trendami oprogramowania ransomware,

rozwojem i propozycjami zapobiegania



Okupy są coraz 
wyższe i częściej 

płacone

• Odsetek firm zatrudniających ponad 100 osób, które zostały 
dotknięte atakami ransomware, wzrósł na całym świecie –
z 37% w 2020 r. do 66% w 2021 r. 

• Średni płacony okup był prawie pięciokrotnie wyższy niż rok 
wcześniej i wyniósł 812 tys. dolarów.

• Trzykrotnie wzrósł też odsetek przedsiębiorstw, które zapłaciły 
przestępcom co najmniej milion dolarów. Firmy są coraz bardziej 
skłonne przesłać atakującym okup – w 2021 r. zrobiło to aż 46% 
(w 2020 r. było to 32%).

Raport Sophos, 2021, https://avlab.pl/3‐na‐4‐polskie‐firmy‐padly‐
ofiara‐ransomware/



Co o tym myślisz?

• 26% ankietowanych z Polski jest zdania, że ich 
organizacja nie traktuje cyberbezpieczeństwa
dość poważnie

• 10% badanych z Polski nie wie czy ich 
organizacja posiada jakiekolwiek 
cyberzabezpieczenia

• 50% respondentów z Polski nie korzysta z VPN 
łącząc się z siecią

• Ponad 50% uczestników badania z Polski 
przynajmniej raz w tygodniu omija firmowe 
zabezpieczenia, aby móc wykonywać swoje 
obowiązki (17% robi to każdego dnia)

badanie przeprowadzone przez Cisco wśród 
pracowników polskich firm umożliwiających 
pracę zdalną – kwiecień 2022 r.



Co o tym myślisz?
• 10% badanych zawsze korzysta z tych samych 

haseł
• 10% resetuje hasło za każdym razem, gdy musi 

wykonać zadanie, które nie należy 
do codziennych obowiązków

• Dla prawie 40% polskich pracowników 
zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń, 
na których pracują

• Niemal 20% ankietowanych z Polski przyznało, 
że wykonywanie zadań w sposób bezpieczny jest 
skomplikowane, gdyż wymaga wpisywania wielu 
haseł i specjalnych procedur logowania w różnych 
aplikacjach

• ok. 10% uważa, że cyberbezpieczeństwo
tylko zabiera cenny czas, który mogliby poświęcić 
na pracę

badanie przeprowadzone przez Cisco wśród 
pracowników polskich firm umożliwiających 
pracę zdalną – kwiecień 2022 r.



Czym jest privacy by design?
Zasada prywatności w fazie projektowania

Privacy by design, czyli ochrona danych osobowych w fazie 
projektowania to zasada, w myśl której na etapie planowania,
zmiany, budowania, rozwoju m.in.:
 procesów, 
 usług,
 rozwiązań informatycznych,
 serwisu, 
 współpracy z nowymi partnerami, 
 stron internetowych (np. wprowadzenie nowych 
funkcjonalności na stronie), 

należy mieć na względzie konieczność zapewnienia odpowiedniej 
ochrony danych osobowych i prywatności osób fizycznych. 



Czym jest privacy by design?

Privacy by design – to również część składowa każdego projektu 
zakładającego przetwarzanie danych osobowych.

Privacy by design to nie tylko dobra praktyka, ale od maja                      
2018 r., to przede wszystkim prawnie ciążący obowiązek, który 
dotyczy podmiotów zarówno ze sfery publicznej, jak i prywatnej. 



Privacy by design – historia

1995 rok
Rzecznik Ochrony Informacji                     
i Prywatności Ontario (Ann 
Cavoukian) we współpracy                                 
z holenderskim organem 
ochrony danych i holenderską 
organizacją ds. Stosowanych 
badań naukowych jako pierwsi 
zaproponowali wprowadzenie 
zasady privacy by design.
Polega ona na włączeniu 
prywatności danych                              
w projektowanie, działanie                       
i zarządzanie technologiami 
informatycznymi i systemami 
przez cały cykl ich życia. 

2010 rok 
•Przyjęto rezolucję w trakcie 
32 Międzynarodowej 
Konferencji Rzeczników 
Ochrony Danych                                       
i Prywatności –
zasada privacy by 
design uznana za niezbędny 
element podstawowej 
ochrony prywatności. 
•Zasadę privacy by 
design uznano wtedy 
za niezbędny element 
podstawowej ochrony 
prywatności. 

2018 rok
Privacy by design jako 
wymóg prawny 
wynikający                                 
z art. 25 rodo



Privacy by design – 7 głównych zasad

Podejście proaktywne, nie reaktywne i zaradcze, nie naprawcze

Prywatność jako ustawienie domyślne

Prywatność włączona w projekt

Pełna funkcjonalność: suma dodatnia, nie suma zerowa

Ochrona od początku do końca cyklu życia informacji

Widoczność i przejrzystość 

Poszanowanie dla prywatności użytkowników

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Privacy by design – art. 25 rodo

Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna
ochrona danych 
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,
zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia
i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno
przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego
przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie
jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad
ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania
przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego
rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.



Privacy by design – motyw 78 rodo

Ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych wymaga wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by zapewnić spełnienie wymogów niniejszego
rozporządzenia. Aby móc wykazać przestrzeganie niniejszego rozporządzenia,
administrator powinien przyjąć wewnętrzne polityki i wdrożyć środki, które
są zgodne w szczególności z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie
projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych.



Privacy by design – motyw 78 rodo

Takie środki mogą polegać m.in.: 
• na minimalizacji przetwarzania danych 

osobowych
• jak najszybszej pseudonimizacji 

danych osobowych 
• przejrzystości co do funkcji                                   

i przetwarzania danych osobowych
• umożliwieniu osobie, której dane 

dotyczą, monitorowania przetwarzania 
danych

• umożliwieniu administratorowi 
tworzenia i doskonalenia zabezpieczeń



Privacy by design – motyw 78 rodo

Jeżeli opracowywane, projektowane, wybierane
i użytkowane są aplikacje, usługi i produkty,
które opierają się na przetwarzaniu danych
osobowych albo przetwarzają dane osobowe w
celu realizacji swojego zadania, należy zachęcać
wytwórców tych produktów, usług i aplikacji,
by podczas opracowywania i projektowania
takich produktów, usług i aplikacji wzięli pod
uwagę prawo do ochrony danych osobowych
i z należytym uwzględnieniem stanu wiedzy
technicznej zapewnili administratorom
i podmiotom przetwarzającym możliwość
wywiązania się ze spoczywających na nich
obowiązków ochrony danych.



Privacy by design – motyw 78 rodo

Zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie
projektowania i zasadę domyślnej ochrony
danych należy też brać pod uwagę
w przetargach publicznych.



Kary art. 32 rodo
https://www.enfo
rcementtracker.co
m/

Liczba kar z art. 32:
313/1459

Liczba kar z art. 25:
64/1459
Brak
udokumentowania
stosowania PbD



Privacy by design – założenia

Privacy by design – ochrona danych osobowych w fazie projektowania –
uwzględnienie sposobu i formy ochrony danych osobowych oraz prywatności osób
fizycznych na etapie planowania nowych procesów fizycznych, budowy i rozwoju
systemów, aplikacji, stron internetowych, urządzeń czy usług

W praktyce – należy tak podchodzić do zmian i tak projektować rozwiązania aby:
 zakres danych był adekwatny do celu przetwarzania
 podejmowane działania były zgodne z przepisami prawa
 wykorzystywane narzędzi ułatwiały realizację zobowiązań jako administratora lub podmiotu

przetwarzającego

Dokumentuj adekwatność stosowanych rozwiązań względem ryzyka!



Privacy by design – schemat postępowania

Ocena ryzyka – określenie jakim ryzykiem obarczone będzie
przetwarzanie danych w procesie/systemie przy wykorzystaniu
określonych narzędzi i technologii

Zaplanowanie zabezpieczeń – wybór środków bezpieczeństwa
adekwatnych do ryzyka oraz zakresu i celu przetwarzania danych

Monitorowanie rozwiązań – weryfikacja czy stosowane
rozwiązania odpowiadają zmianom zachodzącym w otoczeniu
przedsiębiorstwa

1

2

3



Privacy by design – aspekt techniczno‐organizacyjny

Neutralność technologiczna rodo

Rodo nie wskazuje żadnych konkretnych rodzajów środków organizacyjnych i
technicznych, które powinien wykorzystać Administrator danych, aby
uzyskać zgodność.

Administrator sam podejmuje decyzje w tym zakresie, ale…..
…aby pozostać w zgodzie z art. 25 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 lit. a rodo,
na podstawie oszacowanego ryzyka organizacja powinna:



Privacy by design – aspekt techniczno‐organizacyjny

wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym:
• pseudonimizacja i szyfrowanie danych
• zapewniające zdolność do ciągłego zachowania poufności, integralności, 
dostępności danych oraz 

• zapewniające odporność systemów
• zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych 

Środki te powinny być regularnie testowane, mierzone i oceniane



Zasada privacy by design – prywatność                                    
w rozwiązaniach informatycznych

Tworząc oprogramowanie należy uwzględniać charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania przy
określaniu niezbędnych środków zgodnie z art. 24, 32 and 35, w celu zaprojektowania zasad ochrony
danych w przetwarzaniu.

Charakter można rozumieć jako nieodłączne cechy przetwarzania

Zakres odnosi się do rozmiaru i zakresu przetwarzania

Kontekst odnosi się do okoliczności przetwarzania, które mogą mieć wpływ na oczekiwania osoby, 
której dane dotyczą

Cel odnosi się do celów przetwarzania

Stan techniki z uwzględnieniem postępu technologicznego

Koszt wdrożenia odnosi się do zasobów w ogóle, w tym czasu i zasobów ludzkich

Ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia (skutkach) dla praw i wolności osób
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Odcienie (nie)identyfikowalności

W pełni 

identyfikowalne

W pełni 

anonimowe
spseudonimizowane

informacje                            
o zidentyfikowanej 
lub możliwej do 
zidentyfikowania 
osobie fizycznej

‐ dane nie mogą być 
już powiązane z osobą;
‐ dodatkowa 
informacja pozwalająca 
na identyfikację jest 
trzymana oddzielnie 

informacje 
nieodwracalnie 
zmienione w taki 
sposób, aby nie było 
możliwe 
zidentyfikowanie osoby
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Pseudonimizacja – środek ochrony danych

• Polega na zastąpieniu jednego atrybutu 
inną wartością. W związku z tym nadal 
istnieje prawdopodobieństwo 
pośredniego zidentyfikowania osoby 
fizycznej

• Pseudonimizacja jest skutecznym 
środkiem bezpieczeństwa, ale nie metodą 
anonimizacji, gdyż ogranicza możliwość 
tworzenia powiązań zbioru danych                        
z prawdziwą tożsamością osoby, której 
dane dotyczą
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Pseudonimizacji danych w rodo

Umożliwia przetwarzanie danych w celu innym niż cel, w którym dane zostały zebrane, pod warunkiem 
istnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym ew. szyfrowania lub pseudonimizacji (Art.6.4.e)

Pseudonimizacja jest istotnym zabezpieczeniem do przetwarzania DO dla celów naukowych, historycznych 
lub statystycznych (Art.89.1)

Pseudonimizacja jako techniczny środek ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony 
danych (Art.25.1) 

Administrator może użyć pseudonimizacji, by spełnić wymogi RODO dla zwiększenia bezpieczeństwa 
przetwarzania (Art.32.1.a)

Uniknięcie, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, powiadomienia:
• Organu nadzorczego (Art.33.1)
• Podmiotu danych (Art.34.1)

RODO zachęca do przygotowania kodeksów postępowania promujących pseudonimizację (Art.40) 
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Definicja anonimizacji

• „Zasady ochrony danych nie powinny więc 
mieć zastosowania do informacji 
anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą 
się ze zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych 
osobowych zanonimizowanych w taki sposób, 
że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie 
można zidentyfikować lub już nie można 
zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie 
dotyczy więc przetwarzania takich 
anonimowych informacji,    w tym 
przetwarzania do celów statystycznych lub 
naukowych.”(motyw 26 RODO)
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Definicja anonimizacji

• „anonimizacja jest procesem, w którym 
informacje umożliwiające identyfikację osoby są 
nieodwracalnie zmienione w taki sposób, aby 
nie istniała już możliwość bezpośredniego lub 
pośredniego zidentyfikowania podmiotu 
informacji umożliwiających identyfikację osoby 
przez administratora informacji umożliwiających 
identyfikację osoby działającego samodzielnie 
lub we współpracy z jakąkolwiek inną stroną” 
(ISO 29100:2011).
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Dlaczego warto stosować anonimizację?

• Możliwość wtórnego wykorzystania 
danych w sytuacjach, w których przepisy 
o ochronie danych osobowych na to nie 
pozwalają (AI, ML/DL, otwarte dane, Big 
Data etc.)

• Zatrzymanie lub przetwarzanie danych 
przez administratora po osiągnięciu 
celów pierwotnych

Pamiętaj!
Proces anonimizacji musi być:

– trwały
– nieodwracalny
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Kryteria oceny skuteczności anonimizacji danych

K1K1
• Czy nadal możliwe jest wyodrębnienie konkretnej osoby fizycznej?

K2K2
• Czy nadal możliwe jest powiązanie zapisów dotyczących konkretnej 
osoby fizycznej?

K3K3
• Czy można wywnioskować informacje w odniesieniu do konkretnej 
osoby fizycznej?



  Czy nadal 
istnieje ryzyko 
wyodrębnienia?

Czy nadal istnieje 
ryzyko możliwości 

tworzenia powiązań?

Czy nadal istnieje 
ryzyko wnioskowania? 

 
Pseudonimizacja  Tak Tak Tak
Dodawanie zakłóceń  Tak Być może nie Być może nie
Zastąpienie Tak Tak Być może nie
Agregacja lub k‐anonimizacja Nie Tak Tak
L‐dywersyfikacja  Nie Tak Być może nie
Prywatność różnicowa  Być może nie Być może nie Być może nie
Skracanie/Tokenizacja  Tak Tak Być może nie
 

Jaką technikę anonimizacji danych wybrać?



Privacy Enhancing Technologies (PETs)

Technologie zwiększające prywatność (PET) – szeroki wachlarz 
technologii (rozwiązań sprzętowych lub programowych), których 
celem jest pełne wykorzystanie danych bez narażania ich 
prywatności i bezpieczeństwa.
https://www.enisa.europa.eu/publications/pets‐maturity‐tool

Poprzez minimalizację wykorzystania danych osobowych, 
maksymalizację bezpieczeństwa danych i wzmocnienie praw 
osób PET chroni prywatność osób w usługach lub aplikacjach 
dostępnych w internecie bez utraty ich. 



Privacy Enhancing Technologies (PETs)
PETs jest ważne z trzech powodów :

1. Uniknięcie kar za naruszenia przepisów 
prawa ‐ zgodnie z ankietą DLA Piper
GDPR Data Breach Survey 2020, 
grzywny RODO przekraczają 1,6 mld 
EUR od maja 2018 do marca 2022

2. Bezpieczna możliwość ochrony 
prywatności podczas udostępniania 
danych, np. do analizy i 
przetestowania aplikacji przez 
organizacje zewnętrzne 

3. Naruszenie prywatności zagraża 
reputacji firmy, przykładem może być 
utrata kursu akcji Facebooka po 
skandalu z Cambridge Analytica.



PET 

• 2021 rok: PET zostały uznane przez 
Gartnera za najważniejszy trend 
technologiczny

• Grupa technologii, której celem jest 
zachowanie poufności przetwarzanych 
danych i osiągnięcie wysoki poziom 
ochrony danych osobowych przed 
naruszeniami oraz atakami hakerów

• W zależności od uprawnień pozwalają na 
dostęp do danych przy jednoczesnym 
zapewnieniu kontroli, bezpieczeństwa                   
i prywatności



Przykłady technik PET
• Szyfrowanie homomorficzne: metoda szyfrowania, która
umożliwia wykonywanie operacji obliczeniowych na
zaszyfrowanych danych

• Bezpieczne obliczenia wielostronne (Secure multi‐party
computation SMPC): strony mogą wspólnie przetwarzane dane
z wielu zaszyfrowanych źródeł, jednocześnie zachowując dane
wejściowe jako prywatne. SMPC jest używany do większych ilości
danych i wykorzystuje uczenie maszynowe

• Szyfrowanie z zachowaniem formatu (FPE): dane wyjściowe
(tekst zaszyfrowany) są w tym samym formacie co dane
wejściowe (tekst jawny)



Przykłady technik PET

• Enhanced Privacy ID (EPID): podpis cyfrowy wspierający
anonimowość. W przeciwieństwie do tradycyjnych algorytmów
podpisu cyfrowego (np. PKI ) z unikalnym publicznym kluczem
weryfikacyjnym i unikalnym prywatnym kluczem podpisu, EPID
zapewnia wspólny grupowy publiczny klucz weryfikacyjny
powiązany z wieloma unikalnymi prywatnymi kluczami podpisu,
co pozwala na udowodnienie podmiotowi zewnętrznemu, jakie
to jest urządzenie/oprogramowanie bez konieczności ujawniania
dokładnej tożsamości, tj. udowodnienia, że   jesteś autentycznym
członkiem grupy bez ujawniania, którego członka.



Przykłady technik PET

• Współdzielone fałszywe konta internetowe: osoba 
tworzy konto w np. w MSN, podając fałszywe dane, 
a następnie publikuje swój identyfikator 
użytkownika i hasło w internecie, co pozwala 
każdemu na korzystanie z tego konta. Dzięki temu 
użytkownik ma pewność, że w profilu konta nie ma 
jego żadnych danych osobowych, a dodatkowo nie 
trzeba się samodzielnie rejestrować na stronie.



Przykłady technik PET

• Prywatność różnicowa: chroni przed udostępnianiem jakichkolwiek informacji
o osobach. Ten algorytm kryptograficzny dodaje do zbioru danych warstwę
„szumu statystycznego”, która umożliwia opisanie wzorców grup w zbiorze
danych przy zachowaniu prywatności osób. Na podstawie wyników lub danych
wyjściowe analizy nie mogą stwierdzić, czy dane osoby są wykorzystywane do
analizy i tworzenia wyników. Koncentruje się na dużych bazach danych
i ukrywa tożsamość poszczególnych „wejść”, które mogą mieć obawy
dotyczące prywatnych danych i prywatności.

• Dowody o zerowej wiedzy (Zero‐knowledge proofs ZKP): wykorzystuje zestaw
algorytmów kryptograficznych, które umożliwiają weryfikację informacji bez
ujawniania danych, które to potwierdzają, czyli metoda, za pomocą której
jedna strona (dowodzący) może udowodnić drugiej stronie (weryfikatorowi),
że zna wartość x, bez przekazywania jakichkolwiek informacji poza faktem, że
zna wartość x.



Przykłady technik PET

• Zaciemnianie: ogólny termin oznaczający
maskowanie danych, który obejmuje wiele metod
zastępowania poufnych danych poprzez dodawanie
rozpraszania lub wprowadzania w fikcyjnych danych
do dziennika lub profilu

• Pseudonimizacja: pola identyfikatorów (pola
zawierające dane danej osoby) są zastępowane
fikcyjnymi danymi. Pseudonimizacja jest często
stosowana przez firmy w celu zachowania zgodności
z rodo



Przykłady technik PET

• Minimalizacja danych: zbieranie minimalnej ilości
danych osobowych, które umożliwiają firmie
świadczenie usługi

• Anonimizacja komunikacji: zastępują tożsamość
online (adres IP, adres e‐mail) tożsamością
jednorazową niemożliwą do wykrycia, mogą być
stosowane do poczty e‐mail, przeglądania stron
internetowych, sieci P2P , VoIP , czatu, wiadomości
błyskawicznych itp.



Wykorzystanie PET – sztuczna inteligencja AI i uczenie
maszynowe ML

• Generowanie danych syntetycznych: dane
syntetyczne to dane tworzone sztucznie przy
użyciu różnych algorytmów, w tym algorytmów
ML. Jeżeli chcesz zwiększyć prywatność
w środowisku testowym, do którego mają dostęp
użytkownicy zewnętrzni, to najlepszym
rozwiązaniem jest generowanie syntetycznych
danych.



Wykorzystanie PET – sztuczna inteligencja AI i uczenie
maszynowe ML

• Uczenie federacyjne (stowarzyszone): jest to
technika sztucznej inteligencji, która szkoli
algorytm na wielu zdecentralizowanych
urządzeniach lub serwerach przechowujących
próbki danych (tj. węzłach). Dzięki czemu wiele
stron ma wspólny model uczenia maszynowego
bez konieczności udostępniania danych.
Federacyjne uczenie zostało np. wdrożone podczas
produkcji przez Google federacyjnego pioniera
edukacji, Google używa go do personalizacji
klawiatury Gboard z funkcją przewidywania dla
„dziesiątek milionów” urządzeń iOS i Android. Inne
zastosowanie: Pixel 4 Google stosowane do
ulepszenia wersji funkcji odtwarzania muzyki



Użycie PET 

• Zarządzanie danymi testowymi: Testowanie aplikacji i analiza
danych są czasami obsługiwane przez dostawców
zewnętrznych. Nawet jeżeli są obsługiwane wewnętrznie,
firmy powinny minimalizować wewnętrzny dostęp do danych
klientów. Stosowanie odpowiedniego PET, który nie wpływa
znacząco na wyniki testów, jest ważne dla organizacji.

• Transakcje finansowe: instytucje finansowe są
odpowiedzialne za ochronę prywatności klientów ze względu
na swobodę obywateli w zakresie zawierania prywatnych
umów i transakcji z innymi stronami.



Użycie PET 

• Usługi opieki zdrowotnej: branża opieki zdrowotnej
gromadzi i udostępnia elektroniczne karty zdrowia
pacjentów. Na przykład dane kliniczne można wykorzystać do
wyszukiwania działań niepożądanych różnych kombinacji
leków. Firmy medyczne zapewniają w takich przypadkach
prywatność danych pacjentów, stosując PET.

• Ułatwianie przesyłania danych między wieloma stronami,
w tym pośrednikami: Dla firm, które pracują jako pośrednicy
między dwiema stronami, wykorzystanie PET jest kluczowe,
ponieważ te firmy są odpowiedzialne za ochronę
prywatności informacji obu stron.



Gartner: 3 motywy dla 
trendów technologicznych 2022 roku

Budowanie zaufania 
(Engineering Trust)

• Tworzenie bardziej 
odpornych i wydajnych 
podstaw IT poprzez 
zapewnienie integracji                    
i bezpieczniejszego 
przetwarzania danych                   
w środowiskach 
chmurowych i innych niż 
chmura w celu zapewnienia 
ekonomicznego skalowania 
podstaw IT

Kształtowanie zmian 
(Sculpting Change)

• Kreatywne rozwiązania                   
z zakresu nowych 
technologii w tym obszarze, 
pomoże skalować                               
i przyspieszać cyfryzację 
organizacji. Nowe trendy 
technologiczne pozwalają 
reagować na rosnące tempo 
zmian, szybciej tworząc 
aplikacje automatyzujące 
działania biznesowe, 
optymalizujące sztuczną 
inteligencję (AI)                                    
i umożliwiające szybsze 
podejmowanie 
mądrzejszych decyzji. 

Przyspieszanie wzrostu 
(Accelerating Growth)

•Wykorzystanie 
strategicznych trendów 
technologicznych zwiększa 
siły IT, które pozwolą zdobyć 
biznes i udział w rynku. 
Razem te trendy 
umożliwiają maksymalizację 
tworzenia nowych rozwiązać 
oraz zwiększyć możliwości 
cyfrowe. 

I IIIII



Trend 1: Siatka danych (Data Fabric) – elastyczna 
i wytrzymała integracja danych pomiędzy różnymi 
platformami a użytkownikami biznesowymi –
pozwala uprościć infrastrukturę wymiany 
informacji w organizacji i stworzyć skalowalną 
architekturę. Data Fabric oferuje zestaw usług 
związanych z danymi, które zapewniają spójne 
możliwości dla różnych punktów końcowych w 
hybrydowych środowiskach wielochmurowych.
Wartością Data Fabric, dzięki wbudowanej 
analityce, jest jej zdolność do dynamicznej 
poprawy wykorzystania danych i łatwiejsze 
zarządzanie danymi nawet o 70%.



Trend 2: Architektura siatki bezpieczeństwa cybernetycznego (CyberSecurity
Mesh Architecture – CSMA) – dane i użytkownicy mogą znajdować się
gdziekolwiek, a to oznacza, że tradycyjna granica bezpieczeństwa odchodzi
w niepamięć. Wymaga to architektury siatki bezpieczeństwa cybernetycznego,
która pomoże zapewnić zintegrowaną strukturę bezpieczeństwa w celu
zabezpieczenia wszystkich aktywów, niezależnie od lokalizacji, jednocześnie
przesuwając punkty kontrolne bliżej zasobów, które mają chronić. Może szybko
i niezawodnie weryfikować tożsamość, kontekst i zgodność z zasadami
w środowiskach chmurowych i innych niż chmura. Do roku 2024 organizacje
przyjmujące architekturę CSMA w celu zintegrowania narzędzi bezpieczeństwa,
by działały jako współpracujący ekosystem, odczują średnio o 90% mniejsze
skutki finansowe pojedynczych incydentów bezpieczeństwa.



Trend 3: Obliczenia zwiększające prywatność – oprócz radzenia sobie ze
zmieniającym się międzynarodowym prawem dotyczącym prywatności
i ochrony danych organizacje muszą unikać utraty zaufania klientów
z powodu incydentów związanych z ich poufnością. Gartner przewiduje, że
do 2025 roku 60% dużych organizacji będzie stosować jedną lub więcej
technik obliczeniowych zwiększających ich ochronę.
Techniki obliczeniowe – które chronią dane osobowe i wrażliwe informacje
na poziomie danych, oprogramowania lub sprzętu – bezpiecznie
udostępniają, gromadzą i analizują dane bez naruszania poufności lub
prywatności. Powszechne są przypadki użycia zarówno w wielu branżach, jak
i infrastrukturach chmury publicznej, np. zaufane środowiska wykonawcze.



Trend 4: Platformy natywne dla chmury (Cloud‐Native Platforms (CNP)) –
odejście od metody typu lift and shift i zwrócenie się w pełni w stronę
platform chmurowych. Platformy CN wykorzystują podstawowe możliwości
chmury obliczeniowej, zapewniając oczekiwane skalę i elastyczność dla
twórców technologii dostarczających swoje usługi w modelu SaaS, co
przyspiesza szybszy zwrot z inwestycji i redukuje koszty.
Analitycy Gartnera przewidują, że do 2025 r. platformy chmurowe będą
stanowić podstawę ponad 95% nowych inicjatyw cyfrowych – w 2021 r. było
ich niecałe 40%



Trend 5: Aplikacje komponowalne – umiejętność adaptacyjna organizacji
w stronę architektury technologicznej, która umożliwi szybką, bezpieczną
i wydajną zmianę aplikacji. To idea, zgodnie z którą bloki funkcjonalne
aplikacji można oddzielić od kompletnej aplikacji lub procesu. Oznacza to, że
można tworzyć nowe aplikacje, które są lepiej dopasowane, efektywniejsze,
mają lepszą funkcjonalność. Komponowalna architektura aplikacji wspiera
taką adaptację, a firmy, które przyjęły to podejście, wyprzedzą konkurencję o
80% pod względem szybkości wdrażania nowych funkcji.



Trend 6: Inteligencja decyzji – praktyczne podejście do usprawnienia
podejmowania decyzji organizacyjnych. Modeluje każdą decyzję jako zestaw
procesów, wykorzystując inteligencję i analizy do informowania, uczenia się na
podstawie i udoskonalania decyzji. Inteligencja decyzyjna może wspierać
i usprawniać podejmowanie decyzji przez ludzi, Gartner przewiduje, że w ciągu
najbliższych dwóch lat jedna trzecia dużych organizacji będzie
wykorzystywać inteligencję decyzyjną do podejmowania
ustrukturyzowanych decyzji w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Trend 7: Hiperautomatyzacja – przyspiesza wzrost i zwiększa elastyczność
biznesu poprzez szybką identyfikację, weryfikację i automatyzację jak
największej liczby procesów biznesowych i informatycznych.
Hiperautomatyzacja umożliwia skalowalność, zdalną obsługę i zmianę modelu
biznesowego.



Trend 8: Inżynieria AI – przedstawia zintegrowane podejście do
wykorzystania modeli AI w praktyce poprzez automatyczną aktualizację
danych, modeli i aplikacji w celu usprawnienia dostarczania AI dla wartości
biznesowej.

– W przypadku połączonych zespołów zajmujących się sztuczną inteligencją,
prawdziwym wyróżnikiem ich organizacji będzie ich zdolność do ciągłego
zwiększania wartości poprzez szybkie zmiany AI. Do 2025 roku 10%
przedsiębiorstw, które ustanowią najlepsze praktyki w zakresie inżynierii AI,
wygeneruje co najmniej trzykrotnie większą wartość z włożonych wysiłków
niż 90% przedsiębiorstw, które tego nie zrobią (powiedział D. Groombridge
wiceprezes ds. badań w firmie Gartner).



Trend 9: Przedsiębiorstwa rozproszone – zdalnych i hybrydowych modeli
pracy przekształcają się w przedsiębiorstwa rozproszone, realizujące zadania
z różnych lokalizacji, co wymaga wprowadzenia zmian technicznych
i usługowych zapewniających bezproblemowe wykonywanie pracy. To
powoduje konieczność przekonfigurowania modelu dostarczania usług
o usługi rozproszone, np. ubrania przymierzać w cyfrowej przymierzalni.
Analitycy Gartnera uważają, że do 2023 roku 75% organizacji korzystających
z zalet przedsiębiorstwa rozproszonego osiągnie wzrost dochodów o 25%
szybciej niż konkurenci.

Trend 10: Całkowite doświadczenie (Total Experience – TX) – to strategia
biznesowa łącząca dyscypliny customer experience (CX), employee
experience (EX), user experience (UX) oraz multiexperience (MX). Celem TX
jest zwiększenie zaufania klientów i pracowników, ich satysfakcji, lojalności
i poparcia. Organizacje zwiększą przychody i zyski dzięki osiąganiu
adaptacyjnych i elastycznych wyników biznesowych w ramach modelu TX.



Trend 11: Systemy autonomiczne – samodzielnie zarządzane systemy fizyczne
lub programowe, które uczą się od swoich środowisk i dynamicznie
modyfikują własne algorytmy w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować
swoje zachowanie w złożonych ekosystemach. Systemy autonomiczne tworzą
zwinny zestaw możliwości technologicznych, które są w stanie obsługiwać
nowe wymagania i sytuacje, optymalizować wydajność i bronić się przed
atakami bez interwencji człowieka.
– Zachowanie autonomiczne można już obserwować w złożonych systemach
zabezpieczeń, w dłuższej perspektywie upowszechni się ono w takich
zastosowaniach, jak roboty, drony, maszyny produkcyjne czy inteligentne
miasta.



Trend 12: Generatywna sztuczna inteligencja (Generative AI, GAI) – metody
uczenia maszynowego polegające na uczeniu się treści lub obiektów na
podstawie danych szkoleniowych i wykorzystujące je do generowania
zupełnie nowych produktów, czyli na podstawie dostępnego tekstu, plików
audio, obrazów i filmów tworzy zupełnie nowy zestaw danych.
Wykorzystanie m.in. do tworzenia kodu oprogramowania, opracowywania
receptur leków czy marketingu ukierunkowanego, ale również do oszustw,
wyłudzeń, dezinformacji politycznej czy fałszowania tożsamości.
Gartner spodziewa się, że do 2025 r. Generatywna AI będzie odpowiadać za
10% wszystkich generowanych danych w porównaniu z mniej niż
1% obecnie.
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Zastosowanie PET na przykładzie daty 



Zastosowanie PET w zależności od celu 

Klient PESEL Data ur. Email Miasto Kod poczt. Nr karty kred. Typ Wartość

Jan Nowak 69072206253 22‐07‐1969 jan.nowak@email.com Warszawa PL00‐193 6287 8107 3365 9842 Indywidualny 100 344

Dane w spoczynku Tokenizacja

Hdu Jnkow 67122835031 04‐12‐1972 0m6.h4jk7@lhu1d.xyk Kjauiwek PL60‐034 3490 3343 3884 3902 Indywidualny 97 234

Dane w użyciu – Instytucja finansowa Detokenizacja

Jan Nowak 69072206253 22‐07‐1969 jan.nowak@email.com Warszawa PL00‐193 6287 8107 3365 9842 Indywidualny 100 344

Dane w użyciu – Dział obsługi klienta Maskowanie

Jan Nowak ******* 6253 22‐07‐ **** 0m6.h4jk7@lhu1d.xyk Warszawa PL00‐193 **** **** **** 9842 Indywidualny *** ***

Dane w użyciu – Uczenia maszynowe Anonimizacja

Hdu Jnkow 67122835031 50 do 59 lat 0m6.h4jk7@lhu1d.xyk ****** PL00‐ *** 3490 3343 3884 3902 Indywidualny >80 000



PET & Facebook
• Minimalizacja ilość danych osobowych przetwarzanych      

w celach reklamowych przy  jednoczesnym umożliwieniu 
kierowania reklam do właściwych odbiorców oraz 
mierzenia efektywności kampanii reklamowych

• Współpraca z branżą w celu wypracowania standardów 
określających nowe podejście do personalizacji

• Testy rozwiązania Private Lift Measurement
wykorzystujące technologię bezpiecznych obliczeń 
wielostronnych pozwalające reklamodawcom ocenić 
skuteczność ich kampanii przy jednoczesnym wdrożeniu 
dodatkowych warstw zabezpieczeń prywatności poprzez 
ograniczenie ilości informacji widocznych dla 
reklamodawców lub Facebooka (start 2023)



PET & Facebook

• Udostępnienie na zasadach open source
systemu Prywatnych Rozwiązań Obliczeniowych. 

• Badania nad zastosowaniem funkcji uczenia się na 
urządzeniach (on‐device learning), która może poprawić 
doświadczenia użytkowników dotyczące reklam poprzez 
przetwarzanie danych lokalnie na ich urządzeniach 
zamiast wysyłania ich do zdalnego serwera lub chmury

• Wydarzenia edukacyjne o nadchodzącej erze 
spersonalizowanych doświadczeń i proponowanych 
rozwiązaniach, które ma nadzieję rozwijać



Podsumowanie: Dlaczego warto stosować PET?
•P
bD

• Prywatność i bezpieczeństwo 
wbudowane w projektowanie systemów 
systemów przetwarzania danych 
zgodnie z zasadę ochrony danych      w 
fazie projektowania pozwolą na 
realizację projektów, które będą 
przetwarzały np. duży zakres i dużą skalę 
skalę dane w tym nawet dane 
szczególne przy jednoczesnym 
zapewnieniu spełnienia przez system 
obecnych i przyszłych wymagań 
prawnych.
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• PET nie tylko pozwalają projektować i 
projektować i budować systemy 
przetwarzania danych zapewniające 
zapewniające bezpieczeństwo                   
i prywatność na adekwatnym do 
ryzyka poziomie, ale jednocześnie 
umożliwiają wykorzystanie danych do 
do celów analitycznych, naukowych, 
naukowych, uczenia maszynowego, 
AI.



Podsumowanie: Jak stosować PET?

Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji stosowanych rozwiązań zgodnie z zasadą rozliczalności rodo

Strategia

Opracowanie strategii ochrony prywatności i dobór technik PET

•Cele

•Definicja celów i procesów przetwarzania



Dziękuję za uwagę
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zapraszam na Q&A

Mariola Więckowska
Mariola.Wieckowska@LexDigital.pl
m. +48 601 77 77 90


