
La informació sobre la localització dels
nostres telèfons mòbils s’ha convertit en
una pota important de la indústria d’IA a
través de l’anomenada “Location
Intelligence”. Creieu que aquestes dades de
localització són sempre dades personals?

 

A la nostra pregunta de si les dades de localització són sempre personals una

majoria (58%) heu contestat afirmativament mentre que la resta (29%) creieu que no

són sempre personals o simplement no ho sabeu (13%).

Si les dades de localització (geoespacials) s’han de considerar dades personals

depèn en gran mesura de (1) si la informació atribuïda a la informació geoespacial

és sobre persones, o (2) si les dades geoespacials permeten identificar individus.

Generalment la informació de localització només són coordenades terrestres però,

de vegades, les dades geoespacials combinen la localització amb les

característiques de l’objecte/esdeveniment/persona en qüestió (atribut), i sovint

també informació temporal.

En els casos (1) i (2) les dades de localització/geoespacials es converteixen de

forma automàtica en dades personals i s’aplica la legislació sobre protecció de

dades, que significa que només es poden tractar amb finalitats legítimes. 

Dit d’altra manera, quan es processen dades personals els proveïdors d'informació

geoespacial, especialment aquells que actuen com a controladors de dades,

haurien d'especificar un objectiu clar per a processar i determinar la seva

legitimitat.

També haurien d'implementar tècniques i mesures organitzatives per permetre el

compliment legal, com la implementació de polítiques de privadesa, mesures de

seguretat, acords amb tercers (processadors), privadesa per disseny,

sensibilització, etc.
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https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1443864193975963650?s=20
https://wgicouncil.org/wp-content/uploads/2020/03/Geospatial-Informaion-and-Privacy-report-Final.pdf
https://wgicouncil.org/wp-content/uploads/2020/03/Geospatial-Informaion-and-Privacy-report-Final.pdf


Actualment les dades de localització/geoespacials s’han convertit en un mercat

molt lucratiu a través de les aplicacions a les quals atorguem permisos d’ubicació,

amb molt actors (especialment els “data brokers”) que hi estan interessats.

Mentre les aplicacions a les quals atorguem permisos d’ubicació poden tenir un

motiu legítim per necessitar aquestes dades, també poden utilitzar un llenguatge en

la seva política de privadesa que els permeti compartir aquestes dades amb tercers.

Això significa que el que fan és perfectament legal (!) però una altra cosa és si

recollir aquesta informació sobre localització i moviments a través de les

aplicacions, generalment del telèfon mòbil, es ètic (!) especialment quan el

llenguatge és poc clar o confús en la política de privadesa.

Si bé la Unió Europea amb la GDPR té requisits estrictes de notificació als usuaris

quan s’estan processant o transferint les seves dades, sabem que els mateixos

usuaris no prenen mesures (e.g. no demanen que eliminin les seves dades

personals). 

Tampoc les institucions jurídiques estan dissenyades per a un volum elevat de

conflictes d’alta complexitat i de baix valor, que són exactament el que creen els

sistemes digitals i les violacions de dades. 

A més, quan hi ha incompliments massius de dades o demandes col·lectives, la

capacitat acostuma a ser limitada per avaluar danys o proporcionar reparacions.

No obstant no perdem l’esperança d’avançar cap a un ecosistema de dades més

sostenible i de respecte a la privacitat de les persones. I recordeu que a Catalunya

tenim la sort de comptar amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades @apdcat

I fins aquí per avui. Us recomanem la lectura de: Almusaylim, Z. A., & Jhanjhi, N. Z.

(2020). Comprehensive review: Privacy protection of user in location-aware

services of mobile cloud computing. Wireless Personal Communications, 111(1):

541-564.
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https://themarkup.org/privacy/2021/09/30/theres-a-multibillion-dollar-market-for-your-phones-location-data
https://medium.com/@digitalpublic/data-laws-radioactive-decay-f9f042122d93
https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-019-06872-3

