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The EU’s General Data Protection Regulation
(GDPR) – which applies as of 25 May 2018
– will make it easier for companies to do
business across the EU. The reform will help
businesses fully benefit from the digital
economy throughout the EU’s Digital Single
Market.

Sett wieħed ta’ regoli, interlokutur wieħed u
interpretazzjoni waħda madwar l-UE

EŻEMPJU 1:
UE waħda, liġi waħda dwar il-protezzjoni tad-data:
Espansjoni barra l-pajjiż aktar faċli għan-negozji

Qabel ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni
tad-Data

Ir-regolament il-ġdid se jneħħi l-burokrazija. Dan se
jelimina, pereżempju, l-obbligu li n-negozji jinnotifikaw
lill-awtoritajiet nazzjonali differenti għall-protezzjoni
tad-data dwar id-data li jkunu qed jipproċessaw.

Kumpanija żgħira tar-reklamar tixtieq tespandi lattivitajiet tagħha minn Franza għall-Ġermanja.
Illum, l-attivitajiet ta’ proċessar tad-data tal-kumpanija huma soġġetti għal sett separat ta’ regoli
fil-Ġermanja, li jfisser li din trid taffaċċja regolatur
addizzjonali. Dan ifisser ukoll firxa ta’ spejjeż addizzjonali: mill-kisba ta’ pariri legali, sal-aġġustament talmudelli ta’ negozju u l-ħlas ta’ tariffi relatati mannotifika għall-ipproċessar tad-data. Dawn l-ispejjeż
malajr jafu jisbqu l-benefiċċji tal-espansjoni f’suq
ġdid.

L-istess regoli se japplikaw kemm għall-kumpaniji stabbiliti fl-UE kif ukoll
għal dawk barra l-UE. Il-kumpaniji kollha li jipproċessaw id-data personali
ta’ individwi bbażati fl-UE li joffru servizzi jew prodotti ser ikollhom jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data.

Bir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni
tad-Data

S’issa, in-negozji fl-UE kellhom iħabbtu wiċċhom ma’
28 liġi differenti dwar il-protezzjoni tad-data. Għal
ħafna kumpaniji li jfittxu li jaċċessaw swieq ġodda,
din il-frammentazzjoni ħolqot piżijiet amministrattivi
li jiswew il-flus.

Kumpaniji li jespandu f’pajjiż ieħor tal-UE ser isibu listess sett ta’ regoli. Dawn mhux ser ikollhom iġarrbu
spejjeż addizzjonali għal pariri legali jew, hekk kif jiġu
eliminati l-obbligi ta’ notifika, iħallsu t-tariffi relatati
man-notifika. L-espansjoni madwar l-UE ssir orħos.
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Il-benefiċċji għal kumpaniji iżgħar
Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data għandu l-għan li jneħħi kwalunkwe rekwiżiti amministrattivi bla bżonn li jistgħu jkunu ta’
piż kbir wisq għal kumpaniji iżgħar.
Pereżempju, kumpaniji b’anqas minn 250 impjegat li ma hemmx għalfejn iżommu rekords tal-attivitajiet ta’ pproċessar tagħhom sakemm
l-ipproċessar tad-data personali hija attività regolari, jhedded id-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi, jew jikkonċerna data sensittiva jew rekords
kriminali.
Bl-istess mod, ħafna intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju se jibbenefikaw mill-fatt li kumpaniji li mhumiex meħtieġa biex jaħtru Uffiċjal tal-Protezzjoni
tad-Data, sakemm in-negozju tagħhom huma attivitajiet li jippreżentaw riskju speċifiku għall-protezzjoni tad-data, bħal meta jimmaniġġaw
data sensittiva fuq skala kbira. Iżda anki dawk li huma meħtieġa li jagħmlu dan ma jkollhomx għalfejn idaħħlu impjegat full-time. Minflok, dawn
jistgħu jiffrankaw il-flus billi jaħtru konsulent kwalifikat ad hoc bħala Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data.

Tħeġġiġ tal-innovazzjoni
Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jagħti l-flessibbiltà li jeħtieġu biex jagħmlu użu innovattiv tal-big data filwaqt li
jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-individwi.
Il-bini ta’ salvagwardji tal-protezzjoni tad-data fil-prodotti u s-servizzi sa mill-iktar stadji ta’ żvilupp — il-protezzjoni tad-data
apposta — issa huwa prinċipju essenzjali ta’ kif isir in-negozju. Hija tagħti inċentivi lin-negozji biex ikunu innovattivi u jiżviluppaw ideat,
metodi u teknoloġiji ġodda għas-sigurtà u l-protezzjoni tad-data personali.

EŻEMPJU 2:
Il-karozza konnessa

Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data jimxu id f’id ma’ soluzzjonijiet innovattivi u progressivi bħall-karozzi konnessi.
It-teknoloġija wara dawn il-vetturi hija bbażata fuq l-iskambju tad-data, inkluża data personali. Pereżempju, meta jkun
hemm ħabta, il-karozzi mgħammra bis-sistema ta’ sejħiet ta’ emerġenza eCall tal-Ewropa awtomatikament iċemplu
l-eqreb ċentru ta’ emerġenza u jipprovdu liċ-ċentru bid-data dwar fejn tinsab il-vettura. B’sett wieħed ta’ regoli għallprotezzjoni tad-data fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, dan se jippermetti li faċilment u malajr
jittrasferixxu data pertinenti lis-servizzi ta’ emerġenza u li jgħin biex ikunu salvati l-ħajjiet.

Il-fiduċja tal-konsumatur hi kruċjali, anki online
Il-konsumaturi japprezzaw ħafna l-privatezza tagħhom online. In-negozji li jonqsu milli jipproteġu b’mod adegwat id-data personali
tal-individwu jirriskjaw li jitilfu l-fiduċja tagħhom. Din il-fiduċja hija essenzjali għall-iżvilupp ta’ ħafna mudelli ġodda tan-negozju u biex
il-konsumaturi li jużaw prodotti u servizzi ġodda online.
Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jittratta t-tħassib taċ-ċittadini u jgħin lin-negozji jiksbu mill-ġdid il-fiduċja
tal-konsumatur.
Skont ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, iċ-ċittadini għandhom għadd ta’ drittijiet li jagħtuhom iktar kontroll fuq
id-data personali tagħhom. Dawn jinkludu d-dritt li wieħed jiġi infurmat, id-dritt li jaċċessaw id-data tagħhom, u d-dritt tal-libertà ta’
moviment tagħhom ta’ data personali minn fornitur wieħed ta’ servizz għal ieħor. Il-kapaċità tat-trasferiment tad-data personali minn
fornitur wieħed għall-ieħor tfisser li n-negozji l-ġodda u l-kumpaniji iżgħar issa jistgħu jaċċessaw swieq tad-data tas-swieq li darba
kienu ddominati minn ġganti diġitali.

“

Aktar minn 90 % tal-Ewropej jgħidu li jridu l-istess drittijiet ta’ protezzjoni tad-data madwar
il-pajjiżi kollha tal-UE u 8 minn kull 10 persuni jħossu li m’għandhomx kontroll sħiħ fuq id-data
personali tagħhom
(Ewrobarometru 2015)

”
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QB4. Kemm tħoss li għandek kontroll fuq l-informazzjoni li int tipprovdi online, eż. il-ħila li tikkoreġi, tibdel jew tħassar din
l-informazzjoni?

Kontroll sħiħ

Kontroll parzjali

L-ebda kontroll

Jiddependi fuq is-sit
web jew l-applikazzjoni
(SPONTANJU)

Ma nafx

Bażi: rispondenti li pprovdew informazzjoni personali online (n=19,430 fl-EU-28)

Iffaċilitar tal-flussi internazzjonali tad-data
Ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data jiċċara l-kundizzjonijiet li fihom kumpanija tista’ tittrasferixxi ddata personali tal-Ewropej lil pajjiżi barra mill-UE, filwaqt li jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni għad-data li tivvjaġġa
barra mill-Ewropa.
Ir-regoli l-ġodda jespandu l-possibbiltajiet biex il-kumpaniji jużaw strumenti eżistenti bħal klawżoli kuntrattwali standard
u regoli korporattivi vinkolanti, u jnaqqsu l-burokrazija billi jabolixxu r-rekwiżit ta’ notifika minn qabel lill-Awtoritajiet
għall-Protezzjoni tad-Data. Dawn jintroduċu wkoll strumenti ġodda għal trasferimenti internazzjonali, bħal kodiċijiet
approvati ta’ kondotta jew mekkaniżmi ta’ ċertifikazzjoni (siġilli jew marki tal-privatezza).

EŻEMPJU 3:
Benefiċċji għaċ-ċittadini, benefiċċji għan-negozji

Qabel ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
Kumpanija online ġdida tat-tixrid tal-midja soċjali qed tbati biex taqbad għas-sempliċi raġuni li ma tistax tikkompeti
mal-atturi l-kbar li jiddominaw is-suq. Kull darba li klijent ikun irid jibdel u jmur ma’ fornitur ta’ servizz ġdid, dan ikollu
jipprovdu d-data personali kollha li jkun diġà qasam mal-fornitur ta’ servizz attwali tiegħu. Fid-dawl tal-prospett li
jkollhom jerġgħu jibdew kollox mill-bidu nett, ħafna klijenti potenzjali jaħsbu li sempliċiment ikun eħfef li jibqgħu ma’
wieħed mill-atturi l-kbar stabbiliti.
Bir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data
Id-dritt għall-portabbiltà tad-data stabbilita bir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data se jagħmilha aktar
faċli għal klijenti potenzjali biex jittrasferixxu d-data personali tagħhom bejn fornituri ta’ servizzi. Dan jippromwovi
l-kompetizzjoni u jinkoraġġixxi impriżi ġodda biex jidħlu fis-suq.

SIR AF AKTAR DWAR XI JFISSRU R-REGOLI GĦAN-NEGOZJI
europa.eu/dataprotection
IKKUNTATTJA LILL-AWTORITÀ NAZZJONALI TIEGĦEK GĦALL-PROTEZZJONI TAD-DATA
ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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