
Os Data Brokers e o seu interese polos
nosos datos

Os datos chegaron a ser denominados "o petróleo do século XXI”, e non é para
menos. Esta nova materia prima está a crear tanto expectación como
especulación. Neste artigo profundaremos sobre o negocio dos datos e as persoas
detrás deste.

O crecente aumento do número de dispositivos conectados (móbiles, wearables,

altofalantes intelixentes, etc.) converteu aos datos de carácter persoal que transfiren e

procesan nunha materia prima moi cobizada, na que moitas empresas puxeron os seus

obxectivos para crear novos servizos, gañar novos clientes e finalmente ampliar os seus

negocios. Prevese que as empresas investirán máis de 40.000 millóns de euros ao ano

desde 2019 (https://www.orange.es/static/pdf/BigDataGrandesEmpresas.pdf).

Quen son os Data Brokers?
A nova ameaza da protección de datos son os denominados brokers ou comerciantes

de datos. Empresas que recompilan datos da vida real e virtual das persoas que logo

venden a terceiras empresas con fins lucrativos.

Un dos maiores desafíos para protexer a privacidade é que moitas das súas violacións

son imperceptibles polas persoas que as sofren. O usuario descoñece na práctica onde

van os seus datos, quen os manexa, ou durante canto tempo. As empresas de brokers

de datos non son coñecidas polo gran público, pero todas elas saben moito dos cidadáns



de calquera país do mundo. O Big Data ou a ciencia de
datos permite analizar as tendencias relixiosa,
política, sexual, económica, de lecer, sanitaria,
policial e mesmo emocional de cada individuo a
partir de datos básicos. Os complexos algoritmos que

usan cada vez máis organizacións (a ambos os dous

lados da legalidade) son cada vez máis eficaces, e o

coñecemento que axudan a xerar, infinito.

Estas empresas, por exemplo, obteñen e analizan datos

de múltiples fontes para determinar con fiabilidade todo tipo de información persoal,

desde a relativa á identificación (nome, dirección física e de correo electrónico),

demográfica (idade, etnia ou raza e relixión), de vivenda (o prezo da nosa casa e o que

pagamos de hipoteca), financeira (ingresos estimados, potenciais investimentos, crédito)

ata a de saúde (consumo de tabaco, compras de medicamentos e alimentación...).

Canto máis íntima e sensible sexa a información, máis valor ten; é dicir, o nome e a

idade dunha persoa valen menos que o coñecemento de que ese individuo teña algún

tipo de enfermidade terminal.

Como compartimos esta información sen sabelo?

De media, só entre instalacións de apps, rexistros médicos e compras en comercios, é
posible que cada persoa acepte máis de 40 consentimentos de uso de datos
persoais ao ano, e aínda que a nova Lei Orgánica de Protección de Datos e garantía

dos dereitos persoais española (LOPD- GDD) supón un gran paso en materia de

protección de datos de carácter persoal, aínda queda moito por facer, especialmente

respecto da concienciación dos propios usuarios.

O truco radica en ofrecer aos usuarios servizos gratuítos de alto valor a cambio dos

datos que devanditos servizos consigan recoller deles, ou o que é o mesmo, a cambio

de renunciar a unha parte da súa privacidade.

De maneira cotiá, estas “transaccións de datos por servizo” aféctannos sen darnos conta

no día a día cando marcamos a casa na que autorizamos ao acceso e cesión dos nosos



datos. Así funcionan, por exemplo, os servizos de redes sociais, como Facebook ou

Instagram, que permiten acceder ao seu universo de amigos de forma gratuíta a cambio

de solicitar aos seus usuarios unha serie de datos de carácter persoal. Outro exemplo

son os servizos de correo electrónico como Gmail que ofrece Google de maneira gratuíta

a cambio de certos datos do internauta que lle permitan ofrecerlle publicidade dirixida.

Temos máis exemplos ao contratar unha tarxeta de crédito, facer unha compra, dar de

alta unha liña de teléfono, participar nunha enquisa, ao visitar páxinas web… Estes
datos que individualmente non teñen valor, xuntos constitúen un novo negocio de
valor incalculable.

Somos conscientes do volume de datos que compartimos?

O primeiro paso para valorar o impacto que estas accións teñen na privacidad dunha

persoa é coñecer o volume de datos que as empresas manexan grazas aos servizos que

nos ofrecen. Google, Microsoft ou Apple non son brokers de datos, pero poden manexar

moitos datos sensibles das persoas grazas ao enorme abanico de servizos que ofrecen.

Como exemplo ilustrativo deste manexo de información, podes descargar toda a

información que Google ten túa accedendo á sección “A miña conta” e, logo, entrando a

privacy.google.com.



Aí terás que ir a "Preferencias da conta" e seleccionar "Privacidade e contido", onde

terás que fixarche no menú chamado "Controla o teu contido". Unha vez aí poderás

crear un arquivo de descarga con todos os datos de todos os servizos de Google que

usas e nos que hai información sobre ti.

A partir de aí, deberás seleccionar o tamaño máximo do arquivo (de 1 GB a 50), o formato

no que queres comprimir toda a información (. zip ou . tgz) e como queres recibilo (correo,

Drive,  Dropbox...). Unha vez recibido e descomprimido, atoparás cartafoles por servizos

de Google que utilizaches que conteñen información sobre todo o que fixeches neles.

Tamén podes Ver, controlar e eliminar a información da túa conta de Google.

No caso de Microsoft, o sistema operativo Windows 10 tamén solicita moita información

sensible dos usuarios. Dentro da configuración de privacidade de Windows podes

cambiar aspectos da información que lle envías a Microsoft, como o facer un seguimento

das aplicacións que lanzas no sistema operativo ou as procuras que realizas no

buscador.

Tamén tes dúas opcións para compartir con terceiros un identificador cos teus gustos

para orientar a publicidade ou a túa lista de idiomas para mostrarche anuncios no seu.

Doutra banda, dispós dun visor de datos de diagnóstico, que serve para poder ver os

datos que lle enviaches a Microsoft sobre o teu uso de Windows 10. Debaixo terás un

botón “Eliminar” co que borrar estes datos dos servidores de Microsoft. Tamén o podes

consultar na páxina específica: Manter o control da privacidade.

En definitiva, os nosos datos son un recurso moi valioso para terceiras empresas que

saben como sacar beneficios a través deles. Por sorte, non estamos indefensos e



podemos levar a cabo diversas medidas para manter os nosos datos a salvo e privados.

Bota unha ollada aos distintos recursos da campaña Canto valen os meus datos na

Rede? e coñece de primeira man todos os aspectos relevantes que debes saber en canto

a este tema.

Coñecías o termo Data Broker? Eras consciente de toda a información que compartimos

sen darnos conta? Comparte co resto dos usuarios a túa opinión e experiencias e

mantente ao día coas publicacións da OSI en materia de  ciberseguridad para poder

gozar das vantaxes da tecnoloxía.


