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Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018
r., ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie
działalności na terenie UE. Reforma pomoże firmom w pełni wykorzystać możliwości
gospodarki cyfrowej w ramach jednolitego
rynku cyfrowego UE.

Jeden zbiór przepisów, jeden organ nadzorczy i
jedna wykładnia dla całej UE
Dotychczas unijni przedsiębiorcy musieli brać pod
uwagę fakt, że w każdym z 28 krajów obowiązuje
inne prawo o ochronie danych. W przypadku wielu firm chcących wejść na nowe rynki ¬¬ten brak
harmonizacji przepisów generował spore koszty
administracyjne.
Nowe rozporządzenie ma ograniczyć biurokrację.
Zniesiony zostanie na przykład obowiązek powiadamiania przez przedsiębiorstwa organów ochrony
danych w poszczególnych krajach na temat danych,
które są przez nie przetwarzane.
Te same przepisy będą mieć zastosowanie zarówno do firm mających siedzibę na terenie UE, jak i tych spoza UE. W związku z oferowanymi przez
siebie produktami lub usługami wszystkie firmy przetwarzające dane osób
fizycznych zamieszkałych w UE będą musiały przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych.

PRZYKŁAD 1:
Jedna UE, jedno prawo o ochronie danych: łatwiejsza
ekspansja firm na rynki zagraniczne

Przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych
Mała firma reklamowa chciałaby wyjść poza rynek
francuski i zacząć działać także w Niemczech. W obecnym stanie prawnym przetwarzanie danych przez tę
firmę regulują też osobne przepisy obowiązujące w
Niemczech, co oznacza, że podlega dodatkowemu organowi regulacyjnemu. Oznacza to również szereg
dodatkowych kosztów związanych między innymi z
uzyskaniem porady prawnej, dostosowaniem modelu
biznesowego i opłatami notyfikacyjnymi za przetwarzanie danych. Takie koszty mogą szybko przerosnąć
korzyści płynące z ekspansji na nowy rynek.

Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych
Firmy wchodzące na rynek innego kraju UE będą
podlegać tym samym przepisom. Nie będą musiały
ponosić dodatkowych kosztów za obsługę prawną ani
płacić za powiadomienia, gdyż obowiązki zawiadamiania zostają zniesione. Rozszerzanie działalności
na rynkach UE staje się zatem tańsze.
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Korzyści dla mniejszych przedsiębiorstw
Celem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest zniesienie wszelkich nieuzasadnionych wymogów administracyjnych, które
mogłyby stanowić zbyt duże obciążenie dla mniejszych przedsiębiorstw.
Na przykład przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników nie mają obowiązku prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania
przez nie danych, chyba że przetwarzanie danych osobowych stanowi stałą działalność, stwarza zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych
lub wiąże się z danymi wrażliwymi bądź rejestrami karnymi.
Ponadto wiele MŚP zyska na tym, że firmy nie będą miały obowiązku powoływania inspektora ochrony danych, chyba że ich działalność stwarza
określone zagrożenia dla ochrony danych, jak np. w przypadku przetwarzania danych wrażliwych na dużą skalę. Jednak nawet te firmy, które
będą do tego zobowiązane, nie będą musiały zatrudniać pracownika na pełny etat. Zamiast tego będą mogły oszczędzić środki, zatrudniając w
roli inspektora ochrony danych wykwalifikowanego konsultanta powoływanego ad-hoc.

Wspieranie innowacji
RODO zapewnia przedsiębiorcom niezbędną im elastyczność, umożliwiając korzystanie w innowacyjny sposób z dużych zbiorów danych,
jednocześnie chroniąc podstawowe prawa osób fizycznych.
Włączanie elementów ochrony danych do produktów i usług już na pierwszych etapach ich rozwoju, tzw. ochrona danych w fazie projektowania, jest obecnie podstawową zasadą prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęca to przedsiębiorców do wprowadzania innowacji
oraz opracowywania nowych koncepcji, metod i technologii w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

PRZYKŁAD 2:
Samochód podłączony do sieci

Przepisy o ochronie danych idą w parze z innowacyjnymi i postępowymi rozwiązaniami, takimi jak w przypadku samochodów podłączonych do sieci. Technologia, która umożliwia działanie tych samochodów, oparta jest na wymianie
danych, w tym także danych osobowych. Kiedy wydarzy się wypadek, samochody wyposażone w europejski system
powiadamiania o wypadkach „eCall” automatycznie połączą się z najbliższym centrum ratunkowym i prześlą mu dane
dotyczące lokalizacji pojazdu. Jednolity zbiór przepisów o ochronie danych w postaci RODO umożliwi łatwe i szybkie
przesyłanie stosownych danych do służb ratunkowych, a tym samym przyczyni się do ratowania życia.

Chodzi o zdobycie zaufania konsumentów, także w internecie
Konsumenci bardzo cenią sobie prywatność w sieci. Firmy, które nie zapewnią odpowiedniej ochrony danych osób fizycznych, ryzykują
utratę ich zaufania. Zaufanie jest podstawą rozwijania wielu nowych modeli biznesowych, a ponadto jest potrzebne do przekonania
konsumentów, aby skorzystali z nowych produktów i usług oferowanych w internecie.
Zapisy RODO wychodzą naprzeciw niepokojom obywateli związanym z ochroną danych oraz pomagają firmom odzyskać zaufanie
konsumentów.
Zgodnie z RODO obywatele otrzymają szereg praw, dających im większą kontrolę nad danymi osobowymi. Należy do nich między innymi
prawo do uzyskania informacji, prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych od jednego usługodawcy
do drugiego. Możliwość przeniesienia danych osobowych od jednego dostawcy do drugiego oznacza, że start-upy i mniejsze firmy mają
teraz dostęp do rynków danych, które wcześniej były zdominowane przez cyfrowych gigantów.

“

Ponad 90 proc. Europejczyków chce, aby w całej Europie przysługiwały im te same prawa w
zakresie ochrony danych, a 80 proc. obywateli ma poczucie, że nie mają pełnej kontroli nad swoimi
danymi osobowymi

”

(badanie Eurobarometru z 2015 r.)
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Pyt. B4. Jak dużą kontrolę w Pana(-i) odczuciu ma Pan(i) nad informacjami, które podaje Pan(i) w internecie, np. możliwość
korekty, zmiany lub usunięcia tych informacji?

Pełną kontrolę

Częściową kontrolę

Brak kontroli

To zależy od strony
internetowej lub aplikacji
(SPONTANICZNIE)

Trudno powiedzieć

Podstawa: ankietowani udostępniający dane osobowe online (n=19 430 w UE-28)

Ułatwianie międzynarodowego przepływu danych
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych określa bardziej przejrzyste warunki, na których przedsiębiorstwa mogą przekazywać dane personalne Europejczyków do krajów spoza UE, a jednocześnie gwarantuje wysoki poziom ochrony danych
przesyłanych za granicę.
Nowe przepisy poszerzają zakres możliwości, pozwalających firmom na wykorzystanie obecnych instrumentów prawnych,
takich jak standardowe klauzule umowne czy wiążące reguły korporacyjne, i przyczyniają się do ograniczenia biurokracji
poprzez zniesienie wymogu wcześniejszego powiadamiania organów ochrony danych. Ponadto wprowadzone zostają nowe instrumenty mające
zastosowanie do międzynarodowego przesyłu danych, jak na przykład zatwierdzone kodeksy postępowania lub mechanizmy certyfikacji (etykiety
lub znaki dotyczące ochrony prywatności).

PRZYKŁAD 3:
Korzyści dla obywateli, korzyści dla przedsiębiorców

Przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Nowa firma internetowa zajmująca się obsługą mediów społecznościowych ma problem z rozpoczęciem działalności,
gdyż po prostu nie jest w stanie konkurować z dużymi firmami, które zdominowały ten rynek. Za każdym razem, gdy
klient chce skorzystać z usług nowego dostawcy, musi podać wszystkie dane osobowe, które wcześniej udostępnił
obecnemu usługodawcy. Mając w perspektywie zaczynanie wszystkiego od początku, wielu potencjalnych klientów
dochodzi do wniosku, że prościej będzie nadal korzystać z usług dużej znanej firmy.
Po wejściu w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Prawo do przenoszenia danych ustanowione na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ułatwi potencjalnym
klientom przenoszenie danych osobowych między dostawcami usług. Prowadzi to do zwiększenia konkurencji i zachęca nowe
firmy do wejścia na rynek.
WIĘCEJ INFORMACJI O SKUTKACH PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
europa.eu/dataprotection
KONTAKT Z KRAJOWYM ORGANEM OCHRONY DANYCH
ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
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