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Ez utóbbi beismerés előtt a Ring korábban már kirobban-
tott vitát azzal, ahogy elérhetővé tette a rendőrségnek a 
felhasználói felvételeket. A rendőrség képes volt közvetle-
nül kötegelt kérést küldeni sok eszközre egy adott térség-
ben. A rendőrség döbbenetes mértékben élt vele: pl. 2020-
ban több mint 20000 alkalommal kértek így videókat. 
Ugyanakkor 2021-ben, az aktivisták nyomására a Ring 
megváltoztatta a rendőrségi lekérdezés módját, szükséges-
sé téve, hogy a Neighbors alkalmazásban tegye nyilvános-
sá, ezzel a kérések fényre derültek.

A folyamathoz fűzött „szükséghelyzet” kitétel lehetővé 
teszi a rendőrségnek a videókat lekérni az Amazontól 
közvetlenül, végzés nélkül. De nincsenek a polgári 
szabadságjogok érvényesítésére megfelelő biztosítékok a 
folyamatban. Például nincs eljárás arra, hogy egy bíró, 
vagy az eszköz tulajdonosa állapítsa meg, veszélyhelyzet 
volt-e. Ez könnyen rendőri túlkapáshoz vezethet: mindig 

LAPD vizsgálatot indított amiatt, hogy a rendőrök ingyen 
kaptak Ring-et azt követően, hogya nekik adott 
engedménykóddal vásárolt valaki kamerát.

A Ring a többi, lakosságnak közvetlenül áruló 
biztonságtechnikai vállalathoz hasonlóan továbbra is 
önkéntesen nyújt ingyenes szolgáltatásokat a 
rendőrségnek. A Ring csinálhatott volna olyan eszközt, 
amit a lakosoknak ad el, akiket a rendőrök felkereshettek 
volna, ha a felvételre kíváncsiak – de ehelyett a Ring 
elhatározta, hogy a lakosságtól szerzi a bevételét, 
miközben a rendőrségnek nyújt szolgáltatást. 

Ezek a kamerák fokozhatják a faji profilozást. Továbbá, a 
folytonos riasztással, amit az eszköz produkálhat, az 
emberek paranoiáját erősítheti, ahelyett hogy a biztonság-
érzetüket növelné.
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Az Amazon Ring-eszköze nem csak egyéni biztonsági 
kamera. Rendőrségi kamerák is egyben – akár akarod, 
akár nem. A cég most ismerte el, hogy vannak olyan 
„szükséghelyzetek”, amikor a rendőrség végzés nélkül 
hozzáférhet a Ring személyi eszközhöz a tulajdonos 
beleegyezése nélkül. Ez a veszélyes politika a rendőrségre 
hagyja a döntést, mikor engedélyezze a személyes videó 
elérését. A felvételt kiadják, „amikor bárkit közvetlen 
életveszély vagy komoly fizikai sérülés fenyeget”.

A cég idén 11 ízben adott át videót a bűnüldöző szervek-
nek végzés vagy a tulajdonosok belegyezése nélkül. A be-
ismerés válasz arra a sor kritizáló levélre, amit Ed Markey 
szenátor (D-MA) írt. Markey megrótta a céget számos 
olyan személyiségvédelmi kérdésben, amiket az EFF 
vetett fel, többek között a Ring-eszközök nagy 
érzékenységű hangérzékelő képessége miatt és azért, mert 
a cég visszautasította annak felvállalását, hogy a 
kameráiba arcfelismerő technológiátnem építsen be.

Az Amazonnak mérlegelnie kell a termékek okozta 
veszélyeket, amit egy egyre terebélyesedő, 
magántulajdonú, ám de-facto bűnüldözők által 
működtetett megfigyelő rendszerek hálózata jelent.

A rendőrség nem ügyfele a Ring-nek; az emberek, akik 
megvásárolják az eszközöket, azok. Ám az Amazon 
régóta fennálló kapcsolata a rendőrséggel elmossa ezt a 
határvonalat. Például az Amazon kiképezte a rendőrséget, 
hogy mondják azt az embereknek, telepítsék a Ring 
alkalmazást és vegyenek a házukba kamerát – ez olyan 
szituáció, ami a rendőrökből kereskedőket csinált. Az 
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jelen van a kísértés, hogy a rendőrség gyakrabban 
használja kevésbé sürgős helyzetben is.

Markey szenátor aggodalmának adott hangot a Ring azon 
képessége miatt, hogy közterületen vehet fel hangot és 
tájékoztatást kért ezzel kapcsolatban az Amazontól. Az 
Amazon nem tudta megadni, hogy a Ring milyen 
távolságról tud hangot felvenni. Ez év elején a Consumer 
Reports feltárta, hogy a Ring hangképességei sokkal 
jobbak, mint ahogy azt bárki gondolta, 25 láb (7,62 m) 
távolságról képes felvenni normál beszélgetést. 
Nyugtalanító következménye a készülékek tucatjai előtt 
elsétáló, kerékpározó vagy csak elhaladó emberek 
szempontjából, hogy nem tudják, a beszélgetésüket 
hallhatják és felvehetik. A cég azt is visszautasította, hogy 
kivegye az alapbeállítások közül az automatikus 
hangfelvételt.

Emellett a cég Markey szenátornak adott válaszában azt is 
megtagadta, hogy alapbeállítás legyen a  vásárlók 
tárolóján a végpontok közötti titkosítás – noha 2021-es 
állás szerint az opcióként elérhető.

Megköszönjük Markey szenátornak a kérdések felvetését. 
Az Amazon túl rég óta nem veszi figyelembe a civil 
szabadságra vonatkozó aggodalmakat a Ring-gel 
kapcsolatban. Reméljük, hogy a  legutóbbi beismerésekre 
adott határozott válaszok segíteni fognak az Amazont a 
biztonság javítására ösztönözni. Az Amazonnak át kell 
gondolnia azokat a veszélyeket, amiket ezek az eszközök 
okoznak a társadalomnak azzal, hogy egyre növekvő 
megfigyelő hálózatot képeznek, ami magántulajdonban 
van, ám de-facto bűnüldözők működtetnek.
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