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irma de consultanþã
Cambridge Analyti-
ca, acuzatã cã a acce-
sat ilegal datele a
zeci de milioane de
utilizatori, a depus
cerere de intrare în
insolvenþã în Marea
Britanie ºi îºi va în-
ceta activitatea.

Având în vedere
uriaºul scandal pro-

vocat, acesta pãrea pasul firesc. Desi-
gur nu existã o garanþie cã “minþile”
care au stat în spatele Cambridge
Analytica nu se vor muta în altã parte,
unde îºi vor rafina tehnicile de
manipulare, dar cert este cã dupã toatã
aceastã poveste, oamenii au devenit
mult mai atenþi atunci când permit ac-
cesul cãtre datele personale. De altfel,

atitudinea conducerii acestei companii
nu indicã nicidecum urme de regret, ba
din contra. Potrivit companiei, citatã
de BBC, în pofida încrederii în corec-
titudinea comportamentului etic ºi le-
gal al angajaþilor, asediul presei a înde-
pãrtat toþi clienþii ºi furnizorii acesteia:

“În ultimele câteva
luni, Cambridge Ana-
lytica a fost subiectul
unor acuzaþii nefonda-
te ºi, în pofida eforturi-
lor companiei de a co-
recta percepþia, a fost
defãimatã pentru acti-
vitãþi care nu doar cã

sunt legale, dar sunt ºi acceptate drept
o componentã standard pentru publici-
tatea online atât în mediul politic, cât ºi
comercial”.

Conform informaþiilor oferite de Fa-

cebook, datele a circa 87 de milioane de
utilizatori ai reþelei de socializare au
fost obþinute prin intermediul unei apli-
caþii ºi transferate firmei de consultanþã
politicã, care le-a folosit printre altele ºi
în 2016, în timpul campaniei electorale
din Statele Unite. De asemenea, Cam-
bridge Analytica este investigatã în
Marea Britanie de Parlament ºi de auto-
ritãþile de reglementare sub acuzaþia
unor activitãþi ilegale în campania pri-
vind referendumul pe tema apartenen-
þei þãrii la Uniunea Europeanã.

A existat o întreagã dezbatere în
mediul online legatã de accesarea unor
aplicaþii contra oferirii datelor perso-
nale. Existã voci care susþin cã atâta
timp cât anumite jocuri / aplicaþii nu
pot fi folosite contra cost, ci doar prin
permisiunea accesului la datele utili-
zatorului, atunci este evident care este

tendinþa ºi ce se urmãreºte cu adevãrat.
Cu ajutorul acestor date, companiile
de consultanþã precum Cambridge
Analytica pot elabora mesaje persona-
lizate în numele unui partid politic ºi
pot influenþa astfel electoratul. Acelaºi
lucru se poate face ºi pentru o firmã
care doreºte sã-ºi vândã produsele.
Dupã ce aceste practici au ieºit la lumi-
nã, în luna aprilie, utilizatorii au putut
consulta lista aplicaþiilor pe care le fo-
losesc ºi ce informaþii au oferit aces-
tora, existând opþiunea de închidere a
respectivelor aplicaþii. Sãptãmâna
aceasta, conducerea Facebook a anun-
þat cã va introduce noi funcþii, printre
care ºi ”clear history”, care va permite
utilizatorilor sã ºteargã istoricul de
navigare.

Audiat de comisiile de Comerþ ºi Ju-
ridicã ale Senatului american, Mark

Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a con-
firmat cã date ale utilizatorilor Facebook
au fost vândute de profesorul Aleksan-
der Kogan (cercetãtor la Universitatea
Cambridge aflat la originea unei aplica-
þii folosite cu scopul de a culege datele a
zeci de milioane de utilizatori Face-
book) ºi altor companii, în afarã de
Cambridge Analytica ºi ºi-a asumat rãs-
punderea pentru acest scandal: ”Nu este
suficient sã conectãm oamenii, trebuie
sã ne asigurãm cã acele conexiuni sunt
pozitive. Nu este suficient sã le oferim
oamenilor o voce, trebuie sã ne asigu-
rãm cã ei nu folosesc aceastã voce pen-
tru a le face rãu altor oameni sau pentru a
rãspândi informaþii eronate. Nu este de
ajuns sã le oferim oamenilor control
asupra informaþiilor lor, trebuie sã ne
asigurãm cã dezvoltatorii cãrora ei le
oferã aceste informaþii le protejeazã, de

asemenea. În consiliul Facebook, avem
responsabilitatea nu doar de a construi
instrumente, ci de a ne asigura cã aceste
instrumente sunt folosite pentru a face
bine. Va dura ceva timpsã realizãmtoate
schimbãrile pe care trebuie sã le facem,
dar eu sunt hotãrât sã reuºim. Acest de-
mers include modul în care protejãm in-
formaþiile oamenilor ºi în care sã salv-
gardãm alegerile din lume”.

Pe de altã parte, Mark Zuckerberg a
fost invitat, din nou, în faþa parlamen-
tarilor britanici pentru a fi audiat. Pe-
nalizãrile pentru sfidarea Parlamentu-
lui sunt multiple; una dintre ele, care
i-ar putea fi aplicatã ºi lui Zuckerberg,
dacã va refuza invitaþia, ar fi sã petrea-
cã o noapte în turnul cu ceas al Palatu-
lui Westminster, dar cel mai probabil
poate primi cel mult o amendã.
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