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Konsument w sieci – wyzwania i zagrożenia

„Pewnego dnia rozmawialiśmy o tym, że moglibyśmy 
spróbować i przewidzieć giełdę… Ale potem doszliśmy 

do wniosku, że to nielegalne. Więc przestaliśmy”.

„Przyjdzie taki czas, że ludzie będą zmieniać 
imiona i nazwiska, by odciąć się od przeszłości 

znalezionej w Google”.

Eric Schmidt, prezes Google

Streszczenie

Aktywność współczesnych konsumentów w coraz większym stopniu przeno-
si się do przestrzeni wirtualnej. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 
czynią życie współczesnego człowieka łatwiejszym, gwarantują szybki dostęp do 
informacji i stwarzają nieznane wcześniej możliwości interakcji z innymi ludźmi. 
Ale rozwój technologiczny i postęp w zakresie sposobów komunikowania się ma 
też swoją ciemniejszą stronę. W artykule scharakteryzowano wybrane zagrożenia 
dla konsumentów związane z ekspansją nowych technologii, w szczególności In-
ternetu (groźba elektronicznej inwigilacji, profilowanie internautów, możliwości 
instrumentalnego wykorzystania ogromnych zbiorów informacji o konsumentach, 
tzw. Big Data). Świadomość internautów dotycząca zagrożeń występujących w sie-
ci pozostawia wiele do życzenia, dlatego istnieje pilna potrzeba działań edukacyj-
nych na tym polu.

Słowa kluczowe: konsument, zachowania konsumentów, nowe technologie infor-
macyjne, Internet.

Kody JEL: D11, D12, D18

Wstęp

Tytuł artykułu zawiera zamierzoną dwuznaczność: z jednej strony można go rozumieć 
w sensie ogólnym (konsument w przestrzeni wirtualnej), z drugiej natomiast określenie „kon-
sument w sieci” może nieść ze sobą skojarzenia typu „konsument jako zwierzyna łowna”, 
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namierzana przez marketingowców i korporacyjnych strategów, zaplątana w niewidoczne, 
przemyślnie zastawiane sieci i narażona na pułapki, w jakie obfituje world-wide web. 

Rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ułatwia życie wielu in-
ternautom, pozwala szybko i sprawnie dokonywać zakupów, rezerwować bilety i miejsca 
noclegowe, porozumiewać się ze znajomymi w odległych zakątkach świata, wyszukiwać 
niezbędne informacje itp. Literatura, często utrzymana w euforycznej tonacji, dotycząca 
dobrodziejstw i pożytków funkcjonowania globalnej sieci komputerowej jest już wystar-
czająco rozległa. W niniejszym artykule skupimy się na wybranych zagrożeniach dla konsu-
mentów związanych z burzliwym rozwojem nowych technologii, w szczególności internetu. 
Przedstawiona zostanie krótka charakterystyka pokolenia sieci, a następnie niektóre zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem mediów społecznościowych. Portale społecznościowe, 
ulubione narzędzie komunikacji interpersonalnej dla wielu internautów, dostarczają wielu 
cennych informacji, które pozwalają błyskawicznie sporządzić ich profile behawioralne. 
Coraz częściej pojawiają się jednak głosy krytyczne dotyczące totalnej inwigilacji przestrze-
ni elektronicznej i zagrożenia utraty prywatności. Ogromne zbiory danych o konsumentach 
określane jako Big Data, dostarczają wiedzy, która może być wykorzystana w przyjazny 
dla konsumentów sposób, ale może też służyć do sterowania ich zachowaniami, manipula-
cji emocjonalnej itp. Sami konsumenci nie zawsze są świadomi wspomnianych zagrożeń, 
w związku z czym istnieje pilna potrzeba działań edukacyjnych w tym zakresie. 

Charakterystyka pokolenia sieci

Autorem pojęcia pojęcie „pokolenie sieci” (net generation), jest Don Tapscott, kanadyj-
ski badacz wpływu nowych technologii informacyjnych na zachowania człowieka i stra-
tegie biznesowe firm. W literaturze spotyka się wiele barwnych określeń odnoszących się 
do pokolenia sieci; bywa ono również określane jako „pokolenie Y”, „pokolenie klapek  
i iPodów”, „generacja Einsteina”, „screenagers” lub „pokolenie milenijne” (millenials) 
(Mróz 2013, s. 73 i nast.). Według D. Tapscotta pokolenie sieci to osoby urodzone w latach 
1977-1997, dorastające w epoce szybkiego rozwoju technologii cyfrowych, które w skali 
globalnej tworzą potężną siłę liczącą ponad dwa miliardy osób (Tapscott 2008). 

J. Aquino, charakteryzując pokolenie sieci, stwierdza, że do jego zasadniczych cech na-
leżą: dobre wykształcenie, sprawność w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, 
daleko idący sceptycyzm i brak zaufania do reklam oraz wrażliwość na opinie rówieśni-
ków (Aquino 2012, s. 21). Pokolenie sieci chce podążać własną drogą, samo decydować 
o swoim losie, szuka możliwości nieskrępowanego wyrażania własnych poglądów i opinii. 
Przedstawiciele tej generacji są przyzwyczajeni do pluralizmu, możliwości wyboru różnych 
produktów, ofert, źródeł informacji itp. Media cyfrowe i nowoczesne technologie towarzy-
szą im w każdej dziedzinie życia. Posługują się bardzo sprawnie takimi narzędziami, jak 
wyszukiwarki i porównywarki internetowe, blogi, komunikatory itp. w celu analizy różnych 
ofert i wybrania najlepszego wariantu. Swobodnie poruszają się w informacyjnej dżungli, 
umiejętnie nawigują w cyberprzestrzeni, docierając do interesujących ich treści. Pokolenie 
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sieci bardzo sobie ceni indywidualną wolność, chętnie wyraża swoje poglądy i opinie na fo-
rach internetowych, nienawidzi ograniczania wolności słowa i cenzury we wszelkiej postaci.

Reprezentanci pokolenia sieci bardzo sobie cenią możliwość personalizacji produktów, 
dopasowywania ich do indywidualnych upodobań i preferencji (np. wyposażanie w dodat-
kowe akcesoria, rozszerzanie o nowe opcje, funkcje, programy). Co więcej, sami chętnie 
tworzą treści w Internecie, nie chcą być tylko biernymi, bezrefleksyjnymi konsumentami 
i odbiorcami treści, które stworzyli inni. Angażują się w różne działania, inicjatywy i projek-
ty, tworzą własne strony internetowe, piszą blogi, udostępniają online owoce swojej aktyw-
ności (zdjęcia, filmy wideo, opowiadania, recenzje itp.) bądź też modyfikują i przetwarzają 
treści znalezione w Internecie (tzw. user generated content). 

Dla przedstawicieli net generation ważne znaczenie ma wiarygodność i uczciwość w re-
lacjach firm z konsumentami. Nie lubią być wprowadzani w błąd przez zwodniczą rekla-
mę, szukają przedsiębiorstw godnych zaufania, działających zgodnie z zasadami społecznej 
odpowiedzialności biznesu, wykazują troskę o swoich klientów, pracowników, środowi-
sko naturalne i współpracują ze społecznościami lokalnymi. Millenials wykazują ponadto 
umiejętność współpracy, gotowość do dzielenia się wiedzą, są otwarci na zmiany, ambitni, 
chętnie inwestują w rozwój własnych umiejętności i kompetencji. Praca, chociaż jest dla 
nich ważna, nie stoi jednak na pierwszym miejscu, lecz jest środkiem do osiągnięcia in-
nych ważnych celów życiowych, takich jak posiadanie szczęśliwej rodziny, rozwój osobi-
sty i samorealizacja (Szewko 2014). W zachowaniach młodych internautów można jednak 
zaobserwować również brak konsekwencji, ponieważ rygoryzmowi moralnemu w ocenie 
firm towarzyszy często lekceważenie praw autorskich przez nich samych i przyzwolenie na 
kradzież własności intelektualnej, dokonującą się de facto przez ściąganie plików z muzyką, 
filmów i gier z Internetu.

Nicholas Carr, jeden z najbardziej znanych amerykańskich cybersceptyków i badaczy 
społeczeństwa sieci twierdzi, że intensywne korzystanie z Internetu i nowoczesnych urzą-
dzeń typu tablety, smartfony itp. wpływa na funkcjonowanie ludzkiego mózgu i percepcję 
przekazywanych treści. Tradycyjna, „linearna” percepcja, wymagająca skupienia, czasu i re-
fleksji nie jest dostosowana do szybkiego tempa współczesnego życia i charakteru mediów 
elektronicznych. Młodym internautom trudno jest skoncentrować się na dłuższych fragmen-
tach tekstu, ponieważ przyzwyczaili się do symultanicznego, mozaikowego sposobu narra-
cji nowych mediów, zwięzłych, skondensowanych przekazów, krótkich dawek informacji 
wzbogaconych o komponenty audiowizualne (Carr 2011).

Inną charakterystyczną cechą generacji młodych internautów jest chęć współpracy i na-
wiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Naturalną platformą współpracy i interakcji ludzi 
z różnych regionów świata i odmiennych kręgów kulturowych jest globalna sieć kompute-
rowa, pozwalająca integrować nieznanych sobie ludzi wokół określonych idei, programów, 
przedsięwzięć i projektów. Umiejętność szybkiego tworzenia sieci relacji on-line to istotny 
wyróżnik pokolenia sieci. Płaszczyzną nawiązywania kontaktów są serwisy społecznościo-
we, zwłaszcza Facebook, który w niesłychanie szybkim tempie stał się bardzo popularny. 
Miliony osób wchodzą w wirtualne relacje, podejmują wspólne inicjatywy i działania, 
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począwszy od oceniania i rekomendowania produktów różnych firm po oferowanie wła-
snych pomysłów, produktów i usług. Chęć bycia w ustawicznym kontakcie z innymi może 
być realizowana dzięki pojawieniu się zaawansowanych technicznie urządzeń mobilnych  
(tablety, smartfony) wyposażonych w odpowiednie aplikacje. Współpraca realizowana  
on-line może dotyczyć współtworzenia z firmami nowych produktów i usług, finansowania 
różnych projektów, zarówno o charakterze biznesowym, jak i kulturalnym (crowdfunding), 
a także pomocy innym użytkownikom sieci w trudnych sytuacjach życiowych.

Dla młodych użytkowników Internetu cenionymi wartościami są również szybkość i in-
nowacyjność. Globalna sieć komputerowa i nowe technologie umożliwiają błyskawiczne 
wyszukiwanie informacji. Przyzwyczajenie do działania w czasie rzeczywistym powoduje, 
że internauci są niecierpliwi, oczekują też szybkiej reakcji ze strony firm oferujących róż-
ne produkty i usługi, co wymaga od komórek marketingowych przedsiębiorstw czujności, 
umiejętnego wyławiania sygnałów płynących z sieci i ustawicznego monitorowania prze-
strzeni wirtualnej. 

Pokolenie sieci dorastało w czasach szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, 
w epoce ciągłych zmian, pojawiania się nowych generacji produktów, będących owocem 
szeroko pojmowanej innowacyjności: technologicznej, produktowej, marketingowej itp. 
Młodzi internauci, przyzwyczajeni do częstego pojawiania się innowacyjnych produktów, 
chcą być na bieżąco z nowinkami technicznymi, posiadać najnowsze modele laptopów, tele-
fonów komórkowych, tabletów, konsol do gier itp. Oceniają firmy nie tylko przez pryzmat 
oferty produktowej, ale również przywiązują duże znaczenie do nietypowych działań ryn-
kowych, przełamywania schematów, nowych form działalności promocyjnej itp., co zmusza 
przedsiębiorstwa do inwencji marketingowej w celu wzbudzenia zainteresowania tej części 
populacji. 

W odniesieniu do najmłodszego pokolenia konsumentów, dorastających w otoczeniu no-
woczesnych technologii informacyjnych używane jest również określenie „tubylcy siecio-
wi” (digital natives). Według J. Palfreya i U. Gassera, są to osoby urodzone w „cyfrowym 
otoczeniu”, znakomicie odnajdujące się w świecie nowoczesnych technologii1. Tubylcy 
sieciowi spędzają dużą część swojego życia on-line, ale czują się również dobrze w świe-
cie rzeczywistym, nie są fanatycznymi „wyznawcami sieci”. Wyróżnia ich biegłość w po-
sługiwaniu się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami i gadżetami, które wykorzy-
stują w sposób pomysłowy i kreatywny, tworząc interesujące treści w cyfrowym świecie. 
Sieciowi tubylcy wykazują tendencję do symultanicznego wykonywania wielu czynności 
(multitasking), np. oglądają telewizję i za pośrednictwem innych urządzeń także wyposa-
żonych w ekran (komputerów, telefonów, tabletów) komentują to, co widzą na ekranie tele-
wizora, na Facebooku, Twitterze lub innym portalu społecznościowym. Nie wystarcza już 
im jeden sposób komunikacji – oczekują od operatorów telekomunikacyjnych i dostawców 

1  Por.: Palfrey, Gasser (2010). Autorzy wyróżniają ponadto „cyfrowych osadników” (digital settlers), określając nimi osoby 
nieurodzone w otoczeniu nowych technologii, ale wiodące „cyfrowe życie” oraz „cyfrowych imigrantów” (digital immigrants), 
czyli osoby, które nie urodziły się w otoczeniu nowych technologii i nie funkcjonują na co dzień w wirtualnym świecie, ale 
umieją się w nim poruszać. 
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Internetu usługi quadruple play, czyli jednoczesnego dostępu do Internetu, telewizji cyfro-
wej, telefonu stacjonarnego i komórkowego.

Sieciowi tubylcy są również bardzo aktywni w cyberprzestrzeni, traktując ją jako płasz-
czyznę nawiązywania interesujących kontaktów międzyludzkich i porozumiewania się z fir-
mami oraz organizacjami i instytucjami ze sfery życia społecznego, gospodarczego i poli-
tycznego. 

Pułapki globalnej pajęczyny 

Francuski socjolog M. Maffesoli zauważa rolę sieci w relacjach jednostka-grupa i w funk-
cjonowaniu współczesnych społeczeństw, nawiązując do archetypu relacji plemiennych. 
Pisze: „To naprawdę sieć (...) wiąże grupę i masę. (...). Związek ten wyraża się najchętniej 
przez style życia, które uprzywilejowują wygląd i „formę”. I dalej zauważa: „(...) obrzędy 
współczesnej masy to w istocie cechy mikrogrup, które są z jednej strony zdecydowanie 
różne od siebie nawzajem, z drugiej zaś – tworzą niezróżnicowaną i nieco splątaną całość. 
(...) Plemienne obrzędy (...) odnajdujemy w furii konsumenckiej (konsumującej?) wielkich 
sklepów, hipermarketów, centrów handlowych, które sprzedają oczywiście produkty, ale 
emanują oprócz tego symboliką, czyli wrażeniem uczestnictwa w jednym wspólnym gatun-
ku” (Maffesoli 2008, s. 153-154). 

Rola sieci relacji jest szczególnie godna podkreślenia i analizy w kontekście burzliwe-
go rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Globalna pajęczyna sieci 
komputerowych (world-wide web) utkana jest przecież z niezliczonej ilości mniejszych frag-
mentów sieci, które mogą występować w najróżniejszych konfiguracjach. Znaczna część 
aktywności współczesnych konsumentów-internautów ulokowana jest w przestrzeni wir-
tualnej, a portale społecznościowe pełnią rolę miejsca spotkań, interakcji społecznych, wy-
miany poglądów, dyskusji itp. Facebook i zyskujący coraz większą popularność Instagram 
umożliwiają „zmakdonaldyzowaną”, sztampową, powtarzalną formę indywidualnej ekspre-
sji (jakkolwiek paradoksalnie by to nie zabrzmiało) i pozwalają zaspokajać wiele potrzeb: od 
potrzeby afiliacji, przynależności do określonej grupy (społeczności) po ekshibicjonistycz-
ną autokreację. Równocześnie masowy charakter serwisów społecznościowych pociąga za 
sobą trywializację i banalizację pojawiających się na nich treści, prymitywizację zachowań, 
odruchy stadne, ekspansję kiczu w różnej postaci itp. W. Engelking (2014), analizując feno-
men szybkiego rozwoju Instagramu przywołuje koncepcję „człowieka pospolitego”, którą 
w swoich pracach sformułował J. Ortega y Gasset. Wielki hiszpański myśliciel pisał, że: 
„(...) umysły przeciętne i banalne mają czelność domagać się prawa do narzucania tych cech 
wszystkim innym” (Ortega y Gasset 1982, s. 28, za Engelking 2014, s. 90). Jako przykład ta-
kich zachowań W. Engelking podaje filozofię życiową pokolenia millenials, określaną jako 
„yolo”; w młodzieżowym slangu jest to akronim pochodzący od zwrotu: you live only once – 
„żyje się tylko raz” (współczesna wersja carpe diem – BM), który stanowi motyw przewodni 
wielu imprez i zabaw młodego pokolenia. Problem polega na tym, że w Instagramie jednym 
z popularniejszych hasztagów (słów kluczowych poprzedzonych znakiem #) w pamiątkach 
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po pobycie młodych ludzi w miejscach Zagłady jest wątpliwej jakości dowcip językowy: 
„#yolocaust” przedstawiający tragedię milionów zamordowanych ludzi w kategoriach este-
tyki masowej popkultury (Engelking 2014, s. 89). 

Odruchy stadne i bezrefleksyjne powielanie zachowań innych osób często prowadzą, 
niestety, do „równania w dół” do poziomu gustów i upodobań mniej wyrobionych użyt-
kowników portali społecznościowych. Jest to jeden z niewymiernych, ale ważnych kosztów 
funkcjonowania internautów w globalnej pajęczynie sieci komputerowych, w której poja-
wiają się nowe „cyfrowe plemiona”, nie zawsze stanowiące wzór do naśladowania.

Portale społecznościowe: agora XXI wieku czy przestrzeń 
elektronicznej inwigilacji konsumentów?

Konsumenci początku XXI wieku coraz bardziej uzależnieni są od cyfrowego świata, 
oferowanych przezeń możliwości i coraz głębiej zanurzeni są w przestrzeni wirtualnej. 
W niesłychanie szybkim tempie rośnie liczba internautów korzystających z różnych portali 
społecznościowych. Facebook ma już ok. 1,3 mld aktywnych użytkowników, YouTube –  
ok. 1 mld, Twitter – 750 mln, WhatsApp2 – 450 mln, a szybko rozwijający się Instagram – 
ok. 150 mln (Ramonet 2014, s. 4).

Przestrzeń wirtualna oferuje konsumentom-internautom możliwość korzystania z ogrom-
nych zasobów wiedzy i informacji, najróżniejszych atrakcji, dokonywania zakupów on-line 
w sposób bardziej racjonalny dzięki wyszukiwarkom i porównywarkom internetowym, in-
nymi słowy, znacznie ułatwia proces podejmowania decyzji konsumenckich. Nie dzieje się 
to jednak automatycznie i bezproblemowo. Dla części konsumentów mnogość ofert dostęp-
nych w sieci może prowadzić do pewnego dyskomfortu, syndromu „przeciążenia poznaw-
czego” i wynikającego stąd paraliżu decyzyjnego. B. Schwartz (2004) określił to zjawisko 
mianem „dyktatury nadmiaru”, a w jednym ze swoich esejów użył określenia „tyrania wy-
boru”. 

 Internet stwarza też wiele innych zagrożeń i niebezpieczeństw, których osoby zafa-
scynowane nowoczesnymi technologiami często nie zauważają lub które bagatelizują. 
Nowoczesne technologie ułatwiają życie, stwarzają użytkownikom sieci nieznane wcześniej 
możliwości kontaktowania się ze sobą (czego dowodem jest burzliwy rozwój portali spo-
łecznościowych) oraz interakcji firm z konsumentami. Przede wszystkim jednak Internet 
dał przedsiębiorstwom do ręki nowe, potężne narzędzia umożliwiające gromadzenie naj-
różniejszych informacji dotyczących m.in. dostawców, konkurentów, kontrahentów, tren-
dów rynkowych itp. Wreszcie, last but not least, nowoczesne technologie informacyjno-
-komunikacyjne umożliwiają przedsiębiorstwom gromadzenie ogromnych zbiorów danych 
o nabywcach i konsumentach swoich wyrobów (motywach, miejscu i częstotliwości doko-
nywania zakupów, formach płatności, sposobach użytkowania dóbr konsumpcyjnych itp.). 
Te ogromne zbiory danych, określane jako Big Data, stwarzają − wykorzystane dotychczas 

2  Najpopularniejszy na świecie komunikator internetowy zakupiony niedawno przez Facebooka za sumę 19 mld dolarów.
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w niewielkim stopniu − możliwości ich przetwarzania i „analitycznej obróbki” we wszyst-
kich możliwych przekrojach.

Serwery automatycznie odkrywają typowe schematy zachowań użytkowników sie-
ci i analizują zebrane informacje dzięki zaawansowanym technikom eksploracji danych. 
Problem zyskuje dodatkowy wymiar, bowiem z niedawno opublikowanych wyników badań 
wynika, że 45% podmiotów z grupy 185 najpopularniejszych portali w USA przekazuje dane 
dotyczące użytkowników ich strony do innych portali i serwisów internetowych (Husak 
2013, s. 91). Niepokój internautów wzrósł, kiedy okazało się, że potentaci branży interne-
towej, Google i Facebook mogą udostępniać dane dotyczące użytkowników sieci organom 
i instytucjom rządowym. „Wielki Brat” G. Orwella przestał być tylko efektowną literacką 
metaforą wyimaginowanego totalitarnego państwa sprawującego, dzięki wykorzystaniu su-
pertajnej służby, zwanej „policją myśli” całkowitą kontrolę nad swoimi obywatelami. Stał 
się realnym zagrożeniem, związanym z groźbą wszechobecnej elektronicznej inwigilacji3. 

Ostatnio wypłynęła na światło dzienne i głośna stała się sprawa eksperymentu prze-
prowadzonego w 2012 r. przez Data Science Team (ośrodek badawczy utworzony przez 
Facebooka). Eksperyment polegał na tym, że bardzo duża grupa (prawie 700 tys.) niczego 
nieświadomych anglojęzycznych użytkowników Internetu zaczęła otrzymywać odpowied-
nio spreparowane wiadomości – z oryginału usuwano słowa o wydźwięku pozytywnym 
lub negatywnym, po czym analizowano jak ten fakt wpływał na tonację komentarzy i treści 
przekazywanym innym użytkownikom sieci przez badanych internautów. 

Okazało się, że osoby, które otrzymały komunikaty o dużej zawartości pozytywnych 
emocji same też przekazywały dalej optymistyczne komentarze, natomiast internauci, któ-
rzy dostali komunikaty o mniejszym ładunku pozytywnych emocji przekazywali dalej mniej 
optymistyczne treści i komentarze (Bendyk 2014). Eksperyment miał w gruncie rzeczy 
sprawdzić na bardzo dużej próbie, jakie są mechanizmy przenoszenia emocji na portalach 
społecznościowych i czy możliwe jest sterowanie zbiorowymi emocjami internautów przez 
zarażanie ich „wirusem” optymizmu lub pesymizmu. Jeśli na szerszą skalę zaczną być pro-
wadzone i wykorzystywane badania neuromarketingowe (w tym eyetracking4), które na ra-
zie są w początkowej fazie rozwoju, to internauci występujący w rolach konsumentów będą 
musieli sobie przypomnieć i wziąć do serca starą rzymską maksymę: „caveat emptor!”.

Nie trzeba dodawać, że możliwość manipulacji emocjonalnej setkami tysięcy czy wręcz 
milionami ludzi w przestrzeni wirtualnej to duża pokusa dla wielu zainteresowanych pod-
miotów, począwszy od partii politycznych, wspólnot religijnych i wyznaniowych, a skoń-
czywszy na marketingowcach i korporacyjnych strategach. Niebezpieczeństwo pogłębia 
fakt, że internauci traktują Facebooka jako medium, które ma wprawdzie masowy charakter, 
ale daje możliwość indywidualnej ekspresji i stworzenia w globalnej sieci swojej własnej 
enklawy prywatności. M. Castells, znakomity hiszpański socjolog, znawca, teoretyk i ba-

3  Na temat współczesnej interpretacji twórczości Orwella, uwzględniającej realia ery cyfrowej por.: Czarnacka, (2014).
4  Eyetracking to zespół metod i technik badawczych, służących do obserwacji i analizy danych o położeniu i ruchach gałek 
ocznych. Głównymi miarami używanymi w badaniach eyetrackingowych są tzw. fiksacje, czyli momenty skupienia wzroku na 
danym elemencie, trwające od 0,15 do 1,5 sekundy oraz sakkady - szybkie, mimowolne ruchy oka między fiksacjami. Liczba 
i długość fiksacji informują badacza o tym, czy dana informacja została zauważona i jak głęboko została przetworzona. Por. 
szerzej na ten temat: Bulska (2014, s. 60 i nast.).
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dacz społeczeństwa ery Internetu5 określa to zjawisko paradoksalnie brzmiącym terminem:  
mass self-communication (masowa komunikacja spersonalizowana). Każdy użytkownik 
sieci może nadawać swoje komunikaty oraz zapoznawać się z treścią wpisów i komenta-
rzy zamieszczanych przez swoich znajomych. Pojawiają się one wprawdzie w wirtualnej 
przestrzeni publicznej, ale krąg znajomych osób daje złudne poczucie bezpieczeństwa i pry-
watności. Nikomu (lub prawie nikomu) nie przychodzi do głowy, że może się tutaj pojawić 
emocjonalna manipulacja ze strony administratorów serwisu. 

Jak zauważa E. Bendyk (2014, s. 59) „O podobnym stopniu kontroli nie tylko mediów, 
ale również relacji międzyludzkich, władcy totalitarnych imperiów mogli tylko marzyć. 
Dziś siłą tą dysponują właściciele prywatnych korporacji tworzących globalną infrastruk-
turę porozumiewania się wykorzystywaną przez miliardy ludzi. I mogą ją wykorzystać nie 
tylko do prowadzenia badań naukowych”. Można sobie wyobrazić, że użytkownicy sieci 
wraz z pakietem spersonalizowanych informacji dotyczących ich preferencji i upodobań sta-
ją się chodliwym towarem rynkowym, a zgromadzone dane mogą być wykorzystywane do 
manipulacji, „ustawiania” trendów rynkowych, lansowania nowych mód oraz wpływania 
np. na decyzje konsumenckie i wybory polityczne internautów.

Inna sprawa, że sami internauci, zwłaszcza młodzi, podchodzą bardzo niefrasobliwie 
do swojej aktywności w sieci i lekceważą kwestie związane ze prywatnością. Zostawiają 
na swoich profilach w portalach społecznościowych mnóstwo informacji o sobie (a także 
o swojej rodzinie i znajomych), które mogą być użyte w różny, nie zawsze dla nich korzyst-
ny, sposób. Jak trafnie zauważa I. Ramonet (2014, s. 5) „Nie jesteśmy (...) bez winy. To my, 
dobrowolni niewolnicy, odurzamy się cyfrowym narkotykiem, choć zdajemy sobie sprawę 
z inwigilacji. Ignorujemy to, że za sprawą pogłębiającego się nałogu oddajemy kolejny ka-
wałek swojego życia pod kontrolę nowym panom komunikacji”.

Obok niedoceniania spraw związanych z prywatnością w zachowaniach znacznej części 
internautów widoczny jest brak świadomości dotyczącej najprostszych mechanizmów funk-
cjonowania wielu stron, platform, portali i serwisów internetowych. Wielu internautów de-
nerwują reklamy typu display, prezentowane w postaci irytujących banerów zasłaniających 
odwiedzane strony, ale niewielu wie, że tej niechcianej formy promocji łatwo można się po-
zbyć; wystarczy skorzystać z AdBlocka, programu blokującego pojawianie się banerów na 
odwiedzanej stronie internetowej. W Polsce najbardziej popularną przeglądarką internetową 
jest Mozilla Firefox, z której korzysta ok. 40% internautów (ok. 9 mln osób), jednak tylko 
co dziesiąty z nich korzysta z AdBlocka (Miłosz 2014).

Podsumowanie

Wiedza o internautach dokonujących zakupów on-line, korzystających z portali spo-
łecznościowych i innych form aktywności w sieci dostarcza „amunicję marketingową” ofe-
rentom różnych dóbr i usług, m.in. dzięki szybko rozwijającym się metodom i technikom 

5  Por. np. jego obszerne i wnikliwe studium opisujące wpływ nowych technologii na różne sfery życia społecznego 
i gospodarczego: Castells (2010).
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pozyskiwania i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników sieci. Profilowanie, 
targetowanie behawioralne, reklama kontekstowa i wykorzystanie technologii mobilnych6 
to bardzo atrakcyjne instrumenty wspomagające skuteczność działań marketingowych firm. 

Marketing prowadzony w przestrzeni wirtualnej umożliwia interaktywną komunikację 
z konsumentami, a dzięki wcześniej zgromadzonym, przetworzonym i odpowiednio wyko-
rzystanym informacjom dotyczącym nabywców pozwala przygotować dla nich spersonali-
zowaną ofertę produktów i usług. Analizując profil użytkowników portalu można uzyskać 
przydatną dla działań marketingowych wiedzę o ich preferencjach, upodobaniach, zdolno-
ściach, statusie społecznym i pozycji zawodowej, sytuacji finansowej, aspiracjach, potrze-
bach, zainteresowaniach itp., dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie wyspecjalizowa-
nych narzędzi marketingu internetowego. 

Jednak, oprócz ewidentnych korzyści dla przedsiębiorstw i dystrybutorów działających 
w przestrzeni wirtualnej oraz pożytków płynących dla konsumentów nowe technologie in-
formacyjno-komunikacyjne stwarzają też zagrożenia i wyzwania związane z inwigilacją 
internautów, chorobliwym uzależnieniem „niewolników sieci” od cyfrowego świata, utratą 
prywatności, podatnością na różnego rodzaju manipulacje itp. Współczesne firmy zarzucają 
sieci na potencjalnych klientów w przestrzeni wirtualnej w niezauważalny, wyrafinowany 
sposób, dając konsumentom złudne poczucie wolności wyboru.

Sami konsumenci nie zawsze dysponują odpowiednią wiedzą i nie mają świadomości 
zagrożeń występujących w sieci, co otwiera pole do różnego rodzaju inicjatyw i kampanii 
edukacyjnych w tym zakresie.
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Consumer on the Net – Challenges and Threats

Summary

Contemporary consumers’ activity more and more often is moving to the virtual 
space. New information and communication technologies make the contemporary 
man’s life easier, they guarantee a quick access to information and create earlier 
unknown possibilities for interactions with other people. However, the technologi-
cal development and progress as regards ways of communicating has also its dark-
er side. In his article, the author characterised the selected threats for consumers 
connected with expansion of new technologies, particularly Internet (the threat of 
electronic invigilation, Internet users profiling, possibilities of an instrumental use 
of huge sets of information on consumers, the so-called Big Data). Internet users’ 
awareness of the threats occurring on the net leaves much to be desired; therefore, 
there is the urgent need to undertake educational activities in this field.

Key words: consumer, consumer behaviours, new information technologies,  
Internet.

JEL codes: D11, D12, D18

Потребитель в сети – вызовы и угрозы

Резюме

Активность современных потребителей во все большей степени пере-
носится в виртуальное пространство. Новые информационно-коммуникаци-
онные технологии облегчают жизнь современного человека, обеспечивают 
быстрый доступ к информации и создают раньше неизвестные возможности 
интеракции с другими людьми. Но технологическое развитие и прогресс в об-
ласти способов общения имеют также свою более темную сторону. В статье 
охарактеризовали избранные угрозы для потребителей, связанные с экспанси-
ей новых технологий, в особенности интернета (угроза электронной слежки, 
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профилирование интернавтов, возможности инструментального использо-
вания огромных наборов информации о потребителях, так называемых Big 
Data). Сознательность интернавтов, касающаяся угроз, выступающих в сети, 
оставляет желать многого, поэтому существует неотложная потребность дей-
ствий по обучению на этом поле.

Ключевые слова: потребитель, поведение потребителей, новые информаци-
онные технологии, интернет.

Коды JEL: D11, D12, D18
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