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Ochrona prywatności w usługach LBS

Streszczenie

Usługi lokalizacyjne LBS (Location Based Services) w kilku ostatnich latach rozwijają się dy-
namicznie. Lokalizacja może być związana z określeniem położenia osoby lub śledzeniem jej prze-
mieszczania się w czasie. Dane tego typu mają charakter danych osobowych i w przypadku, gdy ser-
wis LBS nie ma odpowiednich zabezpieczeń, mogą się dostać w niepowołane ręce naruszając w ten 
sposób prywatność użytkownika serwisu. Pytanie, w jakim zakresie dostawcy usług LBS powinni 
przetwarzać dane lokalizacyjne, jak się zabezpieczyć przed nadużyciami i jakie powinno być prawo 
w tym zakresie, pojawia się, ponieważ usługi LBS stały się wszechobecne, a śledzenie i określanie 
pozycji użytkownika, szczególnie we przypadku komunikatorów mobilnych, występuje wielokrotnie 
w ciągu doby. Uregulowania prawne mają obecnie charakter lokalny, inne są na rynku amerykańskim, 
a inne w Unii Europejskiej. US Federal Communications Commission przywiązuje znaczną wagę do 
kwestii prywatności. W 2012 roku całokształt zagadnień dotyczących ochrony prywatności w usłu-
gach LBS został ujęty w Raporcie FCC. 
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Wstęp

Usługi lokalizacyjne typu LBS (Location Based Services) po raz pierwszy zostały opra-
cowane i wdrożone pod koniec lat 90. XX wieku. Zazwyczaj są to aplikacje komputerowe, 
których funkcjonowanie zależy od danych dotyczących lokalizacji użytkownika bądź danego 
obiektu. Lokalizacja może dotyczyć któregoś z nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych, 
przede wszystkim smartfonów, tabletów i notebooków, ale nie tylko. Możemy śledzić samo-
chody wyposażone w odpowiednie urządzenia nadawczo/odbiorcze oraz wykorzystywać śle-
dzenie obiektów w procesach produkcyjnych. Proces lokalizacji często, ale nie zawsze jest 
związany z określeniem położenia osoby. Możemy zidentyfikować dwie podstawowe for-
my tej usługi – śledzenie obiektu/osoby lub określenie położenia w danym momencie czasu. 
Usługi LBS są powiązane z różnymi obszarami aktywności użytkowników. Do najważniej-
szych z nich należą: zdrowie, bezpieczeństwo, rozrywka i praca. Wiele usług o charakterze 
lokalizacyjnym może być wykorzystywanych do celów militarnych bądź przez różne służby 
publiczne. Istotą usługi może być położenie użytkownika lub lokalizacja różnych obiektów 
i usług powiązana z położeniem użytkownika np. najbliższa stacja benzynowa, restauracja, 
pomoc drogowa itd. (Pan i in. 2015). Na schemacie 1 pokazano strukturę usług LBS.
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Usługi LBS z jednej strony mogą dotyczyć użytkownika danego urządzenia, z drugiej są 
coraz powszechniej wykorzystywane do zarządzania na bazie śledzenia różnymi procesami 
i zasobami (Ackerman i in. 2003). Duże potrzeby pojawiły się w związku z rozwojem róż-
nych portali społecznościowych (social networks) (Pan i in. 2015). Katalog usług powiąza-
nych z lokalizacją dostępnych dla użytkownika mobilnego jest bardzo długi i zawiera m.in.: 
listę wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych w najbliższej okolicy, informację o usługach 
i sklepach (stacje benzynowe, supermarkety, restauracje, serwis samochodu, usługi medycz-
ne), ostrzeżenia o korkach, prognozę pogody w danym rejonie, listę zabytków i muzeów.

Śledzenie pojazdów stało się powszechną usługą na rynku bezpieczeństwa i monitoro-
wania, jak również nawigacji. Usługi tego typu są powszechnie wykorzystywane do od-
zyskiwania skradzionych samochodów, monitorowania poruszania się serwisu, taksówek 
czy też prowadzenia nawigacji samochodów osobowych. Monitorowanie osób jest z kolei 
zabiegiem wykorzystywanym do śledzenia zachowania osadzonych w areszcie domowym 
przy wykorzystaniu obroży elektronicznej. 

Nie wszystkie obecnie dostępne usługi są przez użytkownika zamawiane, a co więcej 
akceptowane. Usługi lokalizacyjne LBS są coraz częściej wykorzystywane przez marke-
ting i sprzedaż, a co za tym idzie uzyskały też znaczący wymiar finansowy. Rynek usług 
LBS w USA jest wyceniany na setki miliardów dolarów i cały czas się rozwija. W dużych 
galeriach i marketach możemy zostać zlokalizowani przez różne systemy bezprzewodowe 
i w konsekwencji przestajemy być anonimowi. Kwestia prywatności jest istotna i znajduje 
odzwierciedlenie w uregulowaniach prawnych zarówno na rynku amerykańskim, jak i Unii 

Schemat 1
Struktura usług LBS
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Źródło: opracowanie własne.

Zeszyty-naukowe-49_2016.indd   6 2016-11-22   09:17:47



ANTONI MASIUKIEWICZ 7

Europejskiej. Nie wszystkie informacje są przetwarzane w sposób, który użytkownikom 
odpowiada. Śledzenie przemieszczania się samochodu może pozwolić na ustalenie faktu 
(Kuebler i in. 2007), iż spędziliśmy kilka godzin na parkingu należącym do pubu. Jakie 
mogą być konsekwencje? Kontrola trzeźwości za najbliższym rogiem, a nawet jeżeli nie 
wypiliśmy ani kropli alkoholu, to taka informacja może trafić do naszego ubezpieczyciela, 
który zmieni nasz status na taki o większym ryzyku i przy najbliższej okazji podniesie nam 
stawkę za ubezpieczenie. Co się stanie, jeżeli pewne dane trafią w niepowołane ręce?

Dzisiaj częściej zadajemy pytanie, czy jesteśmy aktualnie śledzeni przez system LBS niż 
pytanie, czy i gdzie takie systemy działają. Systemy lokalizacyjne są wszechobecne począw-
szy od systemów kontroli produkcji aż po rozwiązania militarne. Wykorzystują one złożone 
aplikacje i bazy danych. 

Do lokalizacji i śledzenia obiektów wykorzystywanych jest kilka technologii (Figueiras, 
Frattasi 2010; Karimi 2013; Goswami 2013; Petrovski 2014; Nurni i in. 2015). Najważniejsze 
są systemy satelitarne, takie jak: GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Technologie mobilne GPS, 
Wi-Fi i Bluetooth stanowią drugą grupę narzędzi. Systemy oparte na IrDa (technologie pod-
czerwieni) są raczej wykorzystywane w systemach produkcyjnych. 

Jak wygląda dzisiaj realizacja procesu lokalizacji użytkownika smartfona i co dzieje się 
z danymi dotyczącymi lokalizacji?

Proces lokalizacji i przepływu danych pokazano na schemacie 2.

Schemat 2
Proces pozyskiwania i przetwarzania danych o lokalizacji
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Źródło: Pan i in. (2015, s. 249-258).
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Ryzyko związane z utratą prywatności danych o lokalizacji istotnie zależy od sposo-
bu ich pozyskiwania i wykorzystywania. Zarówno źródła pozyskiwania danych, jak i ich 
przetwarzania możemy sklasyfikować na godne zaufania i takie, do których należy mieć 
ograniczone zaufanie. Do źródeł zaufanych możemy zaliczyć systemy satelitarne i syste-
my telefonii komórkowej. Obie technologie są dobrze zabezpieczone. W przypadku Wi-Fi 
często nie znamy dostawcy i nie wiemy, jaki użytek robi z naszych danych lokalizacyj-
nych. Podobnie jest w przypadku dalszego przetwarzania danych – możemy to zrobić na 
kilka sposobów. Dane mogą pozostać w telefonie, jeżeli aplikacja pozwalająca na nawigację 
jest zainstalowana w urządzeniu i nie wymaga komunikacji z innymi bazami danych, np. 
w celu aktualizacji lub korzystania z mapy cyfrowej. Jednak w sytuacji, w której korzysta-
my z serwisów zewnętrznych, nasze dane dotyczące lokalizacji muszą zostać przekazane na 
zewnątrz. W niektórych sytuacjach nie mamy żadnych wątpliwości co do potrzeby przeka-
zania takich danych, np. lokalizując położenie abonenta wykonującego połączenie alarmo-
we. Jednak w przypadku korzystania z różnych serwisów ocena nie jest tak jednoznaczna. 
Osoby korzystające z serwisów WEB oferujących usługi LBS nie zawsze rozumieją fakt, iż 
udostępniają swoja lokalizację. W przypadku, gdy dane o lokalizacji i jej zmianach trafiają 
w niepowołane ręce czy to w sposób zamierzony, czy też na skutek braku wystarczających 
zabezpieczeń chroniących te dane, możemy narazić się na niebezpieczeństwo.

Usługi LBS wykorzystują trzy kategorie informacji – ID użytkownika (Kuebler i in. 
2007), dane dotyczące lokalizacji i czas związany z lokalizacją. Zewnętrzna aplikacja może 
pozwolić na zachowanie anonimowości, jednak trzy wymienione kategorie danych pozo-
stają w bazie i w przypadku, gdy trafią do osoby niepowołanej może ona ustalić np. miej-
sca, w których regularnie przebywamy (dom i praca) oraz powiązany z tymi lokalizacjami 
rozkład dnia. Może to spowodować naruszenie bezpieczeństwa mienia. Z tego względu 
konieczne jest z jednej strony zabezpieczenie danych dotyczących lokalizacji, z drugiej – 
świadomość użytkownika, jakie zagrożenia i ryzyka związane są z korzystaniem z usług lo-
kalizacyjnych. Nie wszyscy użytkownicy mają świadomość zagrożeń, chociaż coraz więcej 
osób korzysta z serwisów typu LBS. 

W kolejnych sekcjach autor omówił technologie wykorzystywane do lokalizacji, meto-
dy zabezpieczeń, uwarunkowanie prawne w USA i UE, wybrane fragmenty raportu FCC 
(Federal Communication Commission) z 2012 roku oraz kwestie etyczne dotyczące zabez-
pieczenia prywatności użytkowników serwisów bazujących na LBS.

Technologie wykorzystywane w usługach LBS

Pierwsze rozwiązania techniczne dotyczące usług LBS na skalę masową pojawiły się 
pod koniec lat 80. Najpierw opracowano system wykorzystujący technologie podczerwone, 
tzw. Active Badge System, a następnie testowy system oparty na technologii GSM. W 1990 
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roku w USA uruchomiono pierwszy komercyjny system śledzenia pojazdów dedykowany 
celom bezpieczeństwa – chodziło o możliwość śledzenia kradzionych samochodów. Zaraz 
potem tego typu rozwiązania wdrożono do śledzenia aktualnego położenia ciężarówek i to-
warów. W 1996 roku w USA opracowano pierwszy system Geospatial Keying łączący kwe-
stie śledzenia i lokalizacji z dostępem do usług i baz danych. W 1996 roku FCC narzuciła na 
wszystkich operatorów mobilnych konieczność wprowadzenia technologii umożliwiających 
identyfikacje położenia użytkowników wykonujących polaczenia alarmowe. W 1997 roku 
opracowano pierwszy wspólny standard (ETSI i ANSI) LCS/stage 1 dotyczący technologii 
GSM. W systemach GSM wprowadzono rozwiązania pozwalające na przetwarzanie danych 
o lokalizacji, takich jak: 
 - Gateway Mobile Location Centre (GMLC), 
 - Serving Mobile Location Centre (SMLC),
 - Mobile Originating Location Request (MO-LR),
 - Network Induced Location Request (NI-LR), 
 - Mobile Terminating Location Request (MT-LR).

Do prac rozwojowych włączyło się powołane przez kilku operatorów Location 
Interoperability Forum Ltd (LIF), które wniosło wkład w opracowanie najpierw Mobile 
Location Protocol (MLP), interfejsu między siecią operatora telekomunikacyjnego i apli-
kacjami typu LBS uruchamianymi na serwerach internetowych, a w drugiej kolejności 
Location Enabling Server (LES), platformę pośredniczącą znacząco ułatwiającą integrację 
usług LBS z infrastrukturą operatora. W 2002 roku na rynku amerykańskim udostępniono po 
raz pierwszy usługę (operator go2) wyszukiwania wybranych usług (restauracje, bary skle-
py) położonych w pobliżu użytkownika system z wykorzystaniem technologii Automatic 
Location Identification (ALI) opracowanej przez AT&T Mobility i zalecanej do stosowania 
przez FCC.

Istnieje wiele metod i technologii określania lokalizacji obiektu na powierzchni Ziemi. 
Na schemacie 3 zestawiono różne techniki lokalizacji.

Techniki lokalizacyjne pozwalają na określenie współrzędnych geograficznych obiek-
tu. Tak jest w przypadku systemów satelitarnych, sieci mobilnych i sieci Wi-Fi (standard 
802.11) (Pan i in. 2015). Dane trafiają do użytkownika urządzenia i mogą być przetwarzane 
bezpośrednio w urządzeniu lub też w aplikacjach zewnętrznych (por. schemat 2). Największą 
dokładność zapewniają systemy satelitarne. Trzeba jednak pamiętać, że systemy te zostały 
opracowane właśnie do celów lokalizacji obiektów w przeciwieństwie do systemów GSM 
i Wi-Fi, w którym usługi lokalizacyjne stanowią usługi dodatkowe. Precyzja i dokładność 
systemów satelitarnych zależą od dokładności zastosowanych w nadajnikach i odbiornikach 
źródeł czasu i jakości tych źródeł. Jest ona wielokrotnie wyższa niż stosowana w prostych 
urządzeniach mobilnych w systemach GSM i Wi-Fi. Systemy satelitarne wykorzystują me-
tody wyznaczania pozycji oparte na algorytmach triangulacji. Systemy Wi-Fi i GSM mogą 
bazować na metodach oceniających odległości od najbliższej stacji bazowej czy też punk-
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Możliwe jest również wyznaczenie pozycji przez użytkownika urządzenia mobilnego sa-
modzielnie. Warunkiem jest dostęp do Internetu i map cyfrowych, które są aktualnie dostęp-
ne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Mapa cyfrowa pozwala na określenie bieżącej 
pozycji z dużą dokładnością. 

tu dostępowego. W tym przypadku dokładność określenia pozycji jest wielokrotnie niższa. 
Również w systemach GSM i Wi-Fi można stosować metody triangulacji (Masiukiewicz 
2015). W systemach GSM i Wi-Fi określenie położenia bazuje na pomiarze siły sygnału, 
czasu propagacji i kątów propagacji. Mamy do dyspozycji kilka metod, m.in. ToA (Time of 
Arrival), AoA (Angle of Arrival), ToF (Time of Flight), TDoA (Time Difference of Arrival) 
(Masiukiewicz i in. 2015). Dokładność określenia pozycji silnie zależy od warunków pro-
pagacji sygnałów, a ponieważ często mamy do czynienia z lokalizacją urządzeń wewnątrz 
budynków, trudno uzyskać dużą dokładność ze względu na indywidualny charakter każdej 
lokalizacji (rozkład ścian, rodzaj użytych materiałów). Systemy wykorzystujące technologie 
IrDa i ultradźwięki są stosowane raczej w przemyśle do kontrolowania przemieszczania 
obiektów w trakcie procesów technologicznych. Możliwe jest dokładne wyznaczenie lokali-
zacji, ale konieczne jest stosowanie biernych lub czynnych nadajników sygnałów w danym 
standardzie umieszczonych na kontrolowanym obiekcie.

Schemat 3
Różne techniki lokalizacji obiektów na powierzchni Ziemi
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Źródło: Dolińska i in. (2015).
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Realizacja obowiązków ciążących na operatorach (Ackerman i in. 2003) w związku 
z koniecznością określenia pozycji użytkownika dla połączeń alarmowych E911 (USA) 
i 112 (UE) powoduje konieczność implementacji różnych technik. O ile przy rozwiązaniach 
stacjonarnych nie ma problemu z określeniem położenia aparatu telefonicznego (zakończe-
nia linii są stałe i nie zmieniają swojego położenia), pewne niedokładności mogą się poja-
wić w przypadku, gdy wykorzystywane są bezprzewodowe aparaty przenośne, np. DECT, 
które w otwartym terenie mogą mięć zasięg do kilkuset metrów o tyle położenie urządzeń 
mobilnych (tablety, smartfony, notebooki) jest zupełnie przypadkowe i wymaga określe-
nia na drodze pomiarów. Ponieważ urządzenia są wykonane w różnych technologiach i na 
różnym poziomie technicznym, konieczne jest stosowanie wszystkich wymienionych na-
rzędzi. Skutkuje to różną dokładnością określenia pozycji. Coraz więcej urządzeń, a przede 
wszystkim smartfonów jest wyposażonych w odbiornik GPS, zazwyczaj jest to odbiornik 
typu A-GPS. System GPS dla zapewnienia odpowiedniej dokładności wymaga widoczno-
ści trzech satelitów dla określenia położenia na płaszczyźnie (Hightower, Borrielo 2001) 
i czterech, jeżeli dodatkowo chcemy wyznaczyć wysokość obiektu. Wadą systemu GPS są 
problemy z lokalizacją wewnątrz obiektów. Z tego względu opracowano standard A-GPS 
(Assisted GPS) wykorzystujący istniejące sieci i dodatkowy serwer. Przewaga systemu GPS 
w dokładności określania pozycji jest wyraźna i spełnienie norm narzuconych na operato-
rów preferuje takie rozwiązanie. Norma FCC 94-102 wymaga, aby dokładność określenia 
pozycji dla 95% obiektów wynosiła nie więcej niż 300 m dla metod bazujących na sieci  
(np. GSM, CDMA) i 150 m, gdy urządzenie ma wbudowane odbiorniki systemów satelitar-
nych. Efektem jest wzrost liczby smartfonów wyposażonych w odbiorniki GPS.

Metody zabezpieczeń

Metody ochrony prywatności w przypadku korzystania z usług LBS są przedmiotem ba-
dań i opracowań. W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w tym obszarze (Pan i in. 
2015). Liczba podmiotów świadczących usługi LBS ciągle rośnie. Duże firmy działające na 
rynku IT również zaangażowały się w ten segment rynku. Oznacza to jednak, iż tak znane 
serwisy jak Google Latitude, Foursquare i Skyhook Wireless korzystają z usług zewnętrz-
nych dostawców usług (Damiani 2015). Możemy mieć do czynienia z dwoma kategoriami 
podmiotów – TSP (Third Service Provider) i TLP (Third Location Provider). „Third” ozna-
cza, że w proces przetwarzania danych jest zaangażowany trzeci podmiot. Często tego typu 
dostawca korzysta z innych źródeł informacji niż systemy satelitarne. Wykorzystywane są 
dane z systemów GSM, Wi-Fi i innych. Dane te są przetwarzane i w ramach odpowiedzi żą-
dane informacje trafiają do użytkownika. Precyzja określania odległości zawiera się raczej 
w rzędzie dziesiątek metrów (Pan i in. 2015), ale mnogość rozwiązań daje większą szanse 
na skuteczną lokalizację zarówno w terenie otwartym, jak i w budynkach. Ilość informacji 
przesyłanych do TLP lub TSP jest zazwyczaj dużo większa niż wynika to potrzeb lokalizacji 
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(Damiani Galbiati 2012). W ten sposób wiele informacji jest pozyskiwanych przez firmę 
świadczącą usługi. Na tej podstawie może ona zidentyfikować dodatkowe informacje, które 
nie są podane wprost, np. miejsce zamieszkania, ulubione restauracje, porę lunchów itd. 
Jedną z metod ograniczania komunikacji z dostawcą usług LSB może być stworzenie bazy 
danych w urządzeniu mobilnym. Możliwe jest wtedy rozpoznanie, czy dane miejsce było 
już przedmiotem zapytania. Jeżeli dane są w lokalnej bazie w urządzeniu mobilnym, nie 
ma powodu, aby wysyłać ponowne zapytanie. Oczywiście potrzebne jest miejsce w pamię-
ci, w którym przechowywane będą informacje, natomiast powstaje pytanie, jak długo i ile 
pojemności pamięci zostanie w ten sposób zablokowane. Takie rozwiązanie może dotyczyć 
np. tylko kilku wybranych lokalizacji, w których jesteśmy bardzo często (Damiani, Cuijpers 
2013). W ten sposób ograniczamy ilość informacji przekazywanych do TLP i TSP. 

Celem różnych metod zapewnienia prywatności przy korzystaniu z serwisów LBS jest 
ograniczenie ryzyka nadużyć. Obecnie brakuje kompleksowych zabezpieczeń, a każda z ist-
niejących metod jest traktowana niezależnie, chociaż w aspektach realizacji często mają 
wspólne elementy. Metody ochrony prywatności są aktualnie przedmiotem wielu badań 
i projektów (Mokbel 2007; Chowand, Mokbel 2011; Krumm 2009; Solanas i in. 2008a; 
2008b; Wang Liu 2009; Damiani 2013; Devikar, Dhote 2015; Gadhini i in. 2014; Shokri 
i in. 2014; Shreetha, Girish 2015). Obecnie stosuje się trzy podstawowe metody, takie jak 
dostarczanie fałszywych danych, anonimizacja i rozmywanie dokładności. 

Dostarczanie fałszywych danych polega na dostarczaniu dostawcy usług nieprawdzi-
wych danych dotyczących użytkownika, zamiast danych rzeczywistych. Wprowadzanie 
nieprawdziwych danych może dotyczyć nazwy użytkownika (ID) i danych lokalizacyjnych, 
np. możemy podać nazwę ulicy równoległej lub miejsce, które jest położone w pobliżu rze-
czywistej lokalizacji. Ponadto podawane dane, w przypadku, gdy odwiedzamy kilka razy to 
samo miejsce, możemy zmieniać (Kido i in. 2005; Shankar i in. 2009). Metoda taka może 
być łatwo implementowana przez użytkownika. Zamiast rzeczywistego ID podajemy do-
wolną nazwę i dodatkowo zmieniamy współrzędne lokalizacji. 

K-anonimizacja jest stosowana np. w relacyjnych bazach danych i nie pozwala na roz-
różnienie użytkowników danej bazy (Samarati 2001). Metoda została wykorzystana do 
ochrony prywatności użytkowników serwisów LBS. Opracowano kilka wersji tej metody: 
strong, diversity, closeness, sensitivity, historical (Zhang, Huang 2009; Bamba i in. 2008; 
Li i in. 2007; Solanas i in. 2008a; 2008b; Mascetti i in. 2009). Metoda ta zapewnia zarówno 
anonimowość użytkownika, jak również anonimowość samego zapytania. Zapewnienie pry-
watności zapytania do bazy związanej z lokalizacją przez część naukowców jest traktowana 
jako osobne zagadnienie. 

Metoda rozmycia dokładności polega na zmianie dokładności lokalizacji. Zamiast punk-
tu określonego przez współrzędne, potencjalny włamywacz otrzymuje informacje o obsza-
rze. Powoduje to pogorszenie dokładności określenia pozycji. W literaturze zaproponowano 
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dwa rozwiązania. W pierwszej zamiast punktu podawany jest okrąg (Ardagna i in. 2007). 
W drugiej wykorzystywany jest algorytm grafu podawany zamiast współrzędnych punktu 
(Cheng i in. 2006). Inny aspekt to ochrona informacji o lokalizacji użytkownika w czasie 
(trajectory). Opracowano kilka rozwiązań, które pozwalają na ochronę informacji o prze-
mieszczaniu się użytkownika (trajektorii użytkownika) (Gruteser, Grunwald 2003; Ghinita 
i in. 2009; Lee i in. 2007; Gadhiza i in. 2014).

Uregulowania prawne 

Wiele aktów prawnych reguluje kwestie dotyczące prywatności oraz zakresu wy-
korzystania serwisów LBS zarówno w USA, Japonii, jak i UE. Ważna rolę w USA pełni  
U.S. Privacy Act z 1974 roku (Kuebler i in. 2007), który określił zakres i sposób przechowy-
wania danych osobowych. Kwestie dotyczące telekomunikacji i komunikacji elektronicznej 
zostały uzupełnione odpowiednio w ustawie Wireless Communications and Public Safety 
Act z 1999 roku powszechnie znanej pod nazwą E91 1 Act. W ustawie określono informa-
cje związane z lokalizacją urządzenia bezprzewodowego w ramach Customer Proprietary 
Network Information (CPNI) wraz z informacjami o czasie, dacie, i długości polaczenia oraz 
informacjami o wybieranym numerze (Ackerman i in. 2003). Użytkownik ma pełne prawo 
do wiedzy o fakcie zbierania informacji, jak również prawo do dostępu do bazy danych 
z pozyskanymi informacjami.

W 2012 roku w USA uchwalono ustawę, która reguluje kwestie transmisji i dystrybucji 
danych dotyczących lokalizacji użytkownika serwisów LBS (Location Privacy Protection 
Act 2012). W ustawie określono, kto i na jakich zasadach może zbierać, przetwarzać i prze-
chowywać dane dotyczące lokalizacji. Nie wszystkie kwestie zostały jednoznacznie roz-
strzygnięte. Dyskusyjną kwestią pozostał okres na przechowywanie danych – wydaje się, 
że 24 godziny to okres wystarczający, jako że usługi mają charakter on-line, a odpowiedź 
na zapytanie jest zazwyczaj przekazywana niezwłocznie. Ustawa narzuca obowiązek infor-
mowania użytkownika, kto ma dostęp do danych – dotyczy to zwłaszcza reklamodawców. 
Kwestie dostarczania reklam zostały już wcześniej uwzględnione w uregulowaniach z 2003 
roku dotyczących spamu (CAN-SPAM Act 2003). Przesłanie reklamy jest możliwe jedynie 
po akceptacji (opcja TAK) użytkownika serwisu. 

Również w Unii Europejskiej i Polsce obowiązuje wiele uregulowań dotyczących ochro-
ny danych osobowych, w tym danych dotyczących lokalizacji. Rozwiązania te są sprzed 
kilku lat i nie obejmują najnowszych technologii, aczkolwiek w UE od pewnego czasu sto-
sowana jest zasada neutralności technologicznej, co powoduje, iż przepisy należy stosować 
niezależnie od zastosowanych rozwiązań technicznych. Podstawą prawną w UE dotyczącą 
ochrony danych użytkowników usług LBS są obecnie następujące dyrektywy: 
 - Personal data: Directive 95/46/EC,
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 - Personal data in electronic communications: Directive 2002/58/EC, 
 - Data Retention: Directive 2006/24/EC. 

Dyrektywa 2002/58/EC jasno definiuje zasady ochrony prywatności danych przetwa-
rzanych procesie przesyłania danych za pomocą dowolnych środków komunikacji elektro-
nicznej (Ackerman i in. 2003). Obowiązuje przy tym zasada neutralności technologicznej. 
Artykuł 9 ww. dyrektywy wskazuje na konieczność wyrażenia zgody przez użytkownika 
na przetwarzanie informacji o położeniu w przypadku, gdy chce on skorzystać z usług typu 
LBS. W dowolnym momencie użytkownik musi mieć możliwość odwołania zgody na zbie-
ranie i przetwarzanie danych o lokalizacji. 

Podobne uregulowania prawne obowiązują w Japonii. Dwa akty prawne (Ackerman i in. 
2003) regulują kwestie dotyczące zbierania i przetwarzania danych dotyczących lokalizacji 
urządzenia mobilnego – Guidelines on the Protection of Personal Data in Telecommunications 
Business z 1998 roku oraz Personal Data Protection Law z 2003 roku. Operatorzy nie mogą 
udostępniać danych dotyczących lokalizacji innym podmiotom bez zgody użytkownika.

Ocenia się (Ackerman i in. 2003), że usługi LBS rozwijają się najszybciej na rynku ja-
pońskim. Jedną z przyczyn jest fakt jednoznacznych uregulowań prawnych już na wstępnym 
etapie budowy rynku w 1998 roku. W UE ważnym elementem wspierającym rozwój tego 
segmentu rynku jest wprowadzenie zasady neutralności technologicznej. Mimo rozwoju no-
wych technologii nie ma problemu z jednoznacznością rozwiązań. Sytuacja na rynku amery-
kańskim jest trudniejsza, ponieważ rozwiązania prawne były wprowadzane dla określonych 
technologii. O ile uregulowano kwestie usług LBS w sieciach telefonii mobilnej, o tyle roz-
wiązania dotyczące Wi-Fi są niespójne i niejasne. 

Osobną kwestią jest przestrzeganie podstawowych uregulowań prawnych. Jak pokazują 
badania przeprowadzone w USA (FCC Report 2012), kilkadziesiąt procent serwisów nie 
przestrzega podstawowych zasad dotyczących informowania użytkowników o fakcie pobie-
rania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych o lokalizacji. 

Raport FCC 2012

Na rynku europejskim serwisy typu LBS, mimo iż są wszechobecne, nie budzą tylu 
wątpliwości natury etycznej i prawnej co w USA. FCC monitoruje sytuacje w obsza-
rze wykorzystywania technologii lokalizacyjnych, w tym w szczególności śledzenia osób 
i możliwości nadużyć w sposobie wykorzystania danych o lokalizacji. W 2012 roku FCC 
przygotowało kompleksowy raport dotyczący aktualnego stanu usług LBS (FCC Report 
2012). Technologiczne możliwości zbierania danych na temat każdego kto choć na chwi-
lę zaloguje się do Internetu są bardzo duże, a sposób zabezpieczenia i przetwarzania tych 
danych nie zawsze gwarantuje ich pełną ochronę. Wydaje się, że wpływ usług LBS na ry-
nek usług elektronicznych jest duży, ciągle rosnący – w 2011 roku ok. 28% Amerykanów 
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korzystało z usług typu LBS, a prawodawstwo amerykańskie stara się zabezpieczyć dane 
użytkowników. Wartość tego segmentu rynku jest wyceniana na kilkaset mld dolarów 
(McKinsey Report 2011). 

Ofercie usług LBS towarzyszy jednak sporo kwestii natury etycznej i prawnej. Dzisiejsze 
urządzenia mobilne mają rozwiązanie pozwalające na określenie pozycji/lokalizacji użyt-
kownika. Korzystanie z usług LBS i nie tylko, np. z systemu GSM, powoduje, że w sposób 
ciągły rejestruje się przemieszczanie użytkownika między kolejnymi komórkami i obsza-
rami systemu. Informacje są przechowywane w różnych bazach danych, co może stanowić 
podstawę do budowy profili użytkowników. Powstaje pytanie, kto, kiedy i w jakim celu 
może wykorzystywać powstały w ten sposób materiał. FCC zdefiniowała trzy podstawowe 
cele ochrony prywatności użytkowników: 
 - zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych tak, aby nie zostały wykorzystane w ce-

lach nadużyć,
 - uzyskanie stanu, w którym działania różnych operatorów i dostawców usług będą trans-

parentne i zrozumiałe dla użytkowników,
 - umożliwienie użytkownikom pełnej kontroli nad swoimi danymi.

W opinii FCC konieczne jest zachowanie równowagi między obecnymi możliwościami 
technologicznymi a możliwością zarządzania przez użytkowników swoimi danymi osobo-
wymi, w tym danymi dotyczącymi lokalizacji.

FCC zdefiniowało 7 kategorii usług powiązanych z lokalizacją. Podział pokazano w ta-
beli 1.

Tabela 1
Kategorie usług wykorzystujących dane lokalizacyjne

Lp. Rodzaj usługi Zakres

1 Nawigacja 
i podróż

Wyszukiwanie oparte na lokalizacji (stacje benzynowe, restauracje, zabytki, 
hotele itd.)

2 Śledzenie/obszary 
społecznościowe

Wymiana informacji o lokalizacji (z rodziną, przyjaciółmi i w ramach 
serwisów społecznościowych, aplikacje do kontroli dzieci, odnajdowanie 
zwierząt domowych itd.)

3 Gry i rozrywka Gry powiązane z rzeczywistą lokalizacją
4 Handel detaliczny 

i nieruchomości
Lokalizacja najbliższych sklepów, domów i mieszkań do wynajęcia w okolicy

5 Reklamy Reklamy i ogłoszenia adekwatne do bieżącej lub typowej dla użytkownika 
lokalizacji

6 Wiadomości 
i pogoda

Lokalne wiadomości, sytuacja drogowa, pogoda w okolicy, lokalne radio 
i telewizja

7 Sterowanie 
urządzeniami

Śledzenie i kontrolowanie własnych urządzeń mobilnych i/lub innych 
urządzeń, zdalne sterowania urządzeniami w domu

Żródło: opracowanie własne.
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FCC definiuje trzy podstawowe technologie, które mogą być wykorzystywane do określa-
nia lokalizacji obiektu. Są to trzy istniejące systemy dedykowane lokalizacjom lub też adapto-
wane do realizacji takich zadań. Systemy satelitarne i telefonię mobilną możemy zaliczyć do 
systemów globalnych, a ich działanie może wspierać proces lokalizacji w dowolnym punkcie 
położonym na Ziemi. Pewnym ograniczeniem jest widoczność satelitów. Systemy satelitar-
ne charakteryzują się największym zasięgiem obejmującym morza i tereny niezamieszkałe. 
Systemy telefonii mobilnej działają głównie na terenach zamieszkałych, natomiast każdy abo-
nent przez powszechnie dostępne usługi roamingowe może korzystać z usług LBS zawsze, 
gdy jest w zasięgu dowolnej sieci mobilnej. Wi-Fi ma nieco inną specyfikę. Jest dostępne 
w wybranych punktach i obszarach wtedy, gdy znajdziemy się w zasięgu sieci Wi-Fi. W tabe-
li 2 zestawiono cechy wymienionych systemów wykorzystywanych do lokalizacji.

Tabela 2
Cechy różnych systemów lokalizacyjnych  

Lp. System Opis

1 Telefonia 
komórkowa

Dwie metody określenia lokalizacji – pierwsza bazuje na odległości od stacji 
bazowej, dokładność lokalizacji niska i uzależniona m.in. od wielkości danej 
komórki systemu, która może być znacząco różna, pikokomórka – rozmiar 
100 m, hiperkomórka – rozmiar kilkadziesiąt km; druga polega na pomiarze 
odległości od kilku nakładających się komórek, w których zasięgu znajduje 
się użytkownik, trzy stacje bazowe pozwalają na bardzo dokładne określenie 
pozycji (triangulacja).

2 GPS i inne 
systemy 
satelitarne

Konieczne jest wyposażenie danego urządzenia w odbiornik GPS, konieczna 
jest widoczność co najmniej trzech satelitów dla precyzyjnego określenia 
dwóch współrzędnych x i y na płaszczyźnie, duża dokładność, zasięg na 
powierzchni całej kuli ziemskiej.

3 Wi-Fi standard 
802.11

Każda stacja Wi-Fi monitoruje swoje otoczenie, za pomocą ogólnie dostępnych 
programów możliwe jest określenie orientacyjnej odległości od dowolnej stacji 
znajdującej się w zasięgu, oraz precyzyjne określenie współrzędnych za pomocą 
metody opartej na trzech punktach odniesienia; w standardach 802.11 k i v 
dane lokalizacyjne i/lub adres są zawarte w informacjach które mogą być 
dystrybuowane przez daną stację.

Żródło: jak w tabeli 1.

W podsumowaniu raportu zawarto kilka konkluzji dotyczących sposobu wdrażania róż-
nych aplikacji typu LBS, m.in. konieczność uwzględnienia kwestii ochrony prywatności 
na wczesnym etapie projektowania aplikacji, właściwe zdefiniowanie, a następnie zastoso-
wanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w odniesieniu do zebranych danych, sposób 
komunikacji z użytkownikiem w tym sposób prezentacji informacji i uzyskiwania akceptacji 
dotyczącej przetwarzania danych w tym danych o lokalizacji. Otwartą kwestią pozostaje 
na ile dostawcy usług powinni ograniczyć zakres zbieranych informacji do minimum i jaki 
powinien być czas przechowywania informacji. 
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Dylematy etyczne

Wraz z rozwojem usług typu LBS pojawiło się wiele dylematów etyczno-prawnych doty-
czących zagrożeń wynikających z możliwości wykorzystania danych dotyczących lokaliza-
cji w sposób niezgodny z prawem przez operatorów systemów lokalizacyjnych, jak również 
wycieku danych i wykorzystania ich w celach nadużyć (Kuebler i in. 2007). Co najmniej 
trzy kwestie budzą poważne wątpliwości:
 - dynamiczny rozwój technologii lokalizacji co pozwala na relatywnie łatwe pozyskanie 

wrażliwych danych,
 - możliwość ciągłego śledzenia osób i budowania atmosfery podejrzeń,
 - wykorzystanie wiedzy o lokalizacji osoby do przestępstw przeciwko mieniu i życiu.

Rozwój technologii wprowadził nowe możliwości dotyczące lokalizacji, ale każdy powi-
nien mieć możliwość świadomego wyboru na co się zgadza przy uruchomieniu danej usługi 
i zablokowania dystrybucji i przetwarzania pewnych informacji, jeżeli uważa, że tego po 
prostu nie chce. Oczywiście są przypadki, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do potrzeby 
wykorzystania danych o lokalizacji. Przykładem może być numer alarmowy (E911 USA / 
112 UE), który przez identyfikację położenia dzwoniącego z różną dokładnością, w zależ-
ności od zastosowanej technologii, pozwala na szybszą interwencję i szybsze uzyskanie 
pomocy medycznej lub innej.

Jednak jest wiele argumentów, które wskazują na możliwość nadużyć w obszarze lokalizacji.
Technologia pretexting pozwala na złamanie zabezpieczeń i dostęp do baz danych za-

wierających dane osobowe przez różne urządzenia mobilne. Obecnie brakuje uregulowań 
prawnych pozwalających na ściganie tego typu praktyk. Dane osobowe mogą zawierać in-
formacje na temat lokalizacji, co pozwala na identyfikację miejsca zamieszkania, biura, lo-
kalizacji dotyczących rodziny, w tym miejsca aktywności dzieci. 

Obszarem, który wykorzystuje obecnie intensywnie informacje o lokalizacji jest marke-
ting. Marketing wykorzystujący usługi LBS i dane o lokalizacji jest nazywany cybermarke-
tingiem. Celem jest przygotowanie i wysłanie spersonalizowanych maili i/lub wiadomości 
tekstowych w pewnym obszarze geograficznym – zazwyczaj jest to okrąg, w którym działa 
taki serwis. Może on wysyłać informacje do osób poruszających się w centrum handlowym, 
a informacja o wyprzedażach okazjach i promocjach trafia do użytkownika urządzenia mo-
bilnego dokładnie wtedy, gdy znajduje się w pobliżu określonego punktu sprzedaży. Na 
pierwszy rzut oka nie jest to nic niebezpiecznego. Jednak z tego typu aktywnością mogą 
wiązać się dla wybranych planów taryfowych koszty ponoszone przez użytkownika oraz 
przechwytywanie danych o lokalizacji, które w konsekwencji mogą być sprzedawane do 
osób trzecich bez wiedzy i zgody użytkownika. 

Wraz z coraz większą dostępnością usług LBS i coraz większym zaawansowaniem tech-
nologicznym urządzeń mobilnych zwiększa się znacząco możliwość szpiegowania osób 
przez inne osoby i/lub instytucje, firmy, usługodawców, sprzedawców itd. 
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Jeżeli nie będzie odpowiednich uregulowań prawnych, jak również narzędzi dostępnych 
dla zwykłych użytkowników pozwalających na zarządzanie procesem przekazywania infor-
macji, to działania takie mogą pozostać poza kontrolą. Rodzice mogą kontrolować miejsca 
pobytu nieletnich dzieci i nie budzi to wątpliwości etycznych, ale złodzieje mogą kontrolo-
wać miejsca pobytu rodziców i tego już nie akceptujemy. 

Aspekty etyczne konieczne do rozważenia to przede wszystkim:
 - prawo do prywatności,
 - prawo do ochrony danych osobowych (w tym aktualnej lokalizacji, historii lokalizacji),
 - prawo do decydowania o udostępnieniu danych osobowych, w tym lokalizacji,
 - prawo do wglądu do danych,
 - prawo do ograniczenia dostępu do danych osobowych dla osób trzecich,
 - konieczność informowania użytkowników serwisów LBS przez dostawców usług o zbie-

raniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych osobowych w tym da-
nych o lokalizacji,

 - konieczność modyfikacji aplikacji tak, aby przeciętny użytkownik mógł blokować do-
stęp do danych o lokalizacji,

 - wyposażenie urządzeń mobilnych w aplikacje pozwalające na kontrolę udostępniania 
danych osobowych, w tym danych o lokalizacji,

 - zachowanie równowagi uprawnień między dostawcami usług i odbiorcami usług LBS.
Stosunek użytkowników do usług LBS może być różny w zależności od typu usługi 

i okoliczności, na co wskazują badania przeprowadzone w branży turystycznej (Anuar, 
Gretzel 2011). Z jednej strony turyści mogą otrzymać wiele korzyści z usług LBS, z drugiej 
strony mają jednak obawy dotyczące utraty prywatności. Ze względu na pobyt w nieznanej 
okolicy wiele serwisów może pomóc w nawigacji, zakupach, zdobyciu potrzebnych infor-
macji. Wydaje się oczywiste, że kwestie prywatności mogą zejść na plan drugi. Tak jednak 
nie jest. Turyści wyraźnie mają potrzebę zachowania odpowiedniego poziomu prywatności, 
a nieznane otoczenie również w zakresie dostawców usług budzi mniej lub więcej uzasad-
nione wątpliwości co do poziomu ryzyka utraty prywatności. 

Niewątpliwie konieczne są dalsze badania powiązane z daną branżą czy też obszarem 
usług LBS.

Podsumowanie

Wprowadzenie usług LBS, które pozwalają na śledzenie osób/obiektów i/lub określanie 
ich bieżącego położenia na powierzchni Ziemi, otworzyło dyskusję, na ile te nowoczesne 
rozwiązania technologiczne są korzystne, a na ile mogą zaszkodzić, przede wszystkim za 
sprawą utraty prywatności użytkownika danego urządzenia mobilnego. Wyposażenie po-
zwalające na precyzyjne określanie położenia śledzenie jest coraz powszechniej montowane 
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w różnych komunikatorach mobilnych. Znacząco rośnie liczba odbiorników a-GPS zainsta-
lowanych w smartfonach. 

Obawy wynikają nie tylko z faktu znajomości aktualnego położenia, ale również z prze-
chowywania danych i interpretowania historii lokalizacji, co może prowadzić do powstawania 
profili użytkownika. Ich wykorzystanie może być różne i prowadzić do strat bezpośrednich, 
jak również wizerunkowych. Dane mogą być manipulowane i dostać się w niepowołane ręce 
wskutek nadużyć lub błędów w zabezpieczeniach, szczególnie w przypadku małych i słabo 
zabezpieczonych serwisów oferujących swoje usługi poprzez strony www. 

Bezpieczeństwo danych lokalizacyjnych w przypadku korzystania z systemów sateli-
tarnych lub systemów telefonii mobilnej jest relatywnie duże. Tego rodzaju systemy mają 
profesjonalne zabezpieczenia. Kwestią najważniejszą w takim przypadku są odpowiednie 
regulacje prawne. Można oczekiwać, że duże firmy operatorskie będą przestrzegać takich 
regulacji. W przypadku mało znanych i niewielkich serwisów www sytuacja wygląda ina-
czej. Możemy zetknąć się z próbą wyłudzenia danych lub z serwisami, które mają słabe 
zabezpieczenia. W tym przypadku konieczne jest również stosowanie metod zabezpieczają-
cych dane po stronie użytkownika. Trzy główne metody to: podawanie nieprawdziwych da-
nych, anonimizacja danych i rozmycie dokładności. Użytkownik w przypadku wątpliwości 
może i powinien zrezygnować z korzystania z usług danego serwisu. 

Wydaje się, że wskazane byłoby opracowanie ogólnoświatowych regulacji choćby ze 
względu na powszechny ruch turystyczny. Obecnie regulacje prawne dotyczą wybranych 
obszarów, np. USA i Unii Europejskiej mają więc charakter lokalny i nie są spójne.
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Privacy in Location-Based-Services

Summary

The location-based services (LBS) display a dynamic development in recent years. There are two 
types of location: first, tracking the person movement in time, and, second, location awareness of the 
person. We have a problem of personal data security and if the LBS service hasn’t a proper security 
means, these data could be transferred to other parties which may abuse them. The question arises 
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what should be the scope of data processing allowed for LBS providers and what kind of legal regula-
tions we need as the LBS services are nowadays commonly available and each user of a mobile device 
is tracked many times a day. The present regulations are local as we have different laws in the US and 
different in the EU. The US Federal Communications Commission puts a lot of attention to the priva-
cy problems. All issues concerning this subject were discussed and presented in the 2012 FCC Report.
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