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TEXT 2
12. Llegiu el text i, a continuació, exposeu la vostra opinió davant de les persones que examinen.

Londres Cambridge Analytica, investigada per l’ús de dades de Facebook
Investigadors britànics han escorcollat les oficines a Londres de Cambridge Analytica, l’empresa
implicada en la recollida irregular de dades de 50 milions de votants nord-americans, dades que
després es van aprofitar per a la campanya electoral de Donald Trump.
L’escorcoll a Londres l’han fet per ordre judicial l’endemà que el diari britànic The Guardian publicara
una entrevista amb una treballadora de Cambridge Analytica en què contava que aquesta empresa
també va tenir contactes amb els organitzadors de la campanya del Brexit perquè el Regne Unit
deixara la Unió Europea.
L’escàndol ha esguitat especialment el gegant Facebook, que va autoritzar un investigador de la
Universitat de Cambrigde, el psicòleg Alexander Kogan, a dur a terme un estudi acadèmic sobre els
usuaris de la xarxa. Encara que només uns 300.000 usuaris van permetre que accedira a les seues
dades, Kogan va aconseguir el perfil psicològic de 50 milions de membres. Aquestes dades es van
cedir a la consultora Cambridge Analytica que, presumptament, les va usar per a confeccionar perfils
de votants i enviar-los propaganda electoral en favor de Donald Trump.
Com que les dades les havia proporcionades Facebook, el director d’aquesta empresa, Mark
Zuckerberg, ha hagut de reconèixer que la companyia no va manejar adequadament les dades
que li havien confiat els seus clients i va prometre ser més restrictiu en el futur. Facebook arribà a
perdre 45.000 milions de dòlars en tres dies. Zuckerberg, a més, ha sigut cridat a declarar davant el
Congrés dels Estats Units per a donar explicacions que han posat en evidència el descontrol i l’abús
a l’hora d’usar les dades dels consumidors.
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