Naujoji duomenų apsaugos
Europos Sąjungoje era

Kokie pokyčiai laukia po 2018 m. gegužės 25 d.?
2018 m. gegužė

Atskleisti faktai apie Facebook ir Cambridge Analytica rodo, kad ES neapsiriko nusprendusi siūlyti imtis
ryžtingos duomenų apsaugos reformos priimant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taisyklės įsigalios 2018 m. gegužės 25 d. Jomis bus
patobulinta tvarka, kaip elgtis, kai pažeidžiama duomenų apsauga.

AIŠKI KALBA
ŠIANDIEN

RYTOJ

Įmonių privatumo taisyklės neretai būna ilgos ir
sudėtingos.

Privatumo taisyklės turės būti rašomos aiškia,
paprasta kalba.

NAUDOTOJŲ SUTIKIMAS
ŠIANDIEN
Kartais įmonės mano, kad jei naudotojai tyli,
jie sutinka, kad būtų tvarkomi jų duomenys,
arba prašymą duoti sutikimą slepia ilgose, tik
teisininkams suprantama kalba surašytose
nuostatose, kurių niekas neskaito.

RYTOJ
Naudotojai turės aiškiai išreikšti sutikimą ir
tik tada įmonės galės naudoti jų duomenis. Tyla
nereiškia sutikimo.
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DAUGIAU SKAIDRUMO
ŠIANDIEN

RYTOJ

Apie tai, kad duomenys perduodami trečiosioms
šalims, naudotojai gali likti ir neinformuoti.

Įmonės turės aiškiai informuoti naudotojus apie
tokį duomenų perdavimą.

Kartais asmens duomenis įmonės renka ir tvarko
kitais, nei iš pradžių nurodė, tikslais, bet naudotojų
apie tai neinformuoja.

Įmonės galės rinkti ir tvarkyti duomenis tik aiškiai
nustatytu tikslu. Jos turės informuoti naudotojus
apie naujus duomenų tvarkymo tikslus.

Naudodamosi algoritmais įmonės apie naudotojus
sprendžia iš jų asmens duomenų (pvz., kuriuos jie
pateikia prašydami paskolos), bet neretai naudotojai
to nė nežino.

Įmonės turės informuoti naudotojus, ar
sprendimai priimami automatiškai, ir suteikti
jiems galimybę sprendimus užginčyti.
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DIDESNĖS TEISĖS
ŠIANDIEN

RYTOJ

Neretai įmonės neinformuoja naudotojų apie
duomenų saugumo pažeidimus, pavyzdžiui,
duomenų vagystę.

Įmonės turės nedelsdamos informuoti naudotojus
apie jiems pakenkti galinčius duomenų saugumo
pažeidimus.

Dažnai naudotojai negali atsiimti savo duomenų
iš įmonių ir jų perduoti kitiems su jomis
konkuruojantiems paslaugų teikėjams.

Naudotojai galės perduoti savo duomenis,
pavyzdžiui, kitai socialinių tinklų platformai.

Naudotojams gali būti keblu gauti duomenų kopijas
iš juos saugančių įmonių.

Naudotojai turės teisę susipažinti su įmonių
turimais jų duomenimis ir gauti jų kopijas.

Naudotojams gali būti sunku išsireikalauti, kad jų
duomenys būtų ištrinti.

Naudotojai turės aiškiai nustatytą teisę būti
pamiršti (teisę į duomenų ištrynimą) ir aiškias
apsaugos priemones.

VEIKSMINGESNIS VYKDYMO UŽTIKRINIMAS
ŠIANDIEN

RYTOJ

Duomenų apsaugos institucijos stokoja lėšų ir
įgaliojimų bendradarbiauti.

Visų 28 valstybių narių duomenų apsaugos
institucijas jungianti Europos duomenų apsaugos
valdyba turės įgaliojimus teikti rekomendacijas,
aiškinti taisykles ir priimti privalomus
sprendimus tais atvejais, kai ta pati byla susijusi
su keletu valstybių narių.

Institucijos neturi įgaliojimų skirti įmonėms baudas
už taisyklių pažeidimus arba jų įgaliojimai šioje
srityje riboti.

28 valstybių narių duomenų apsaugos institucijos
turės vienodus įgaliojimus ir galės įmonėms skirti
baudas iki 20 mln. EUR, arba 4 proc. jų pasaulinės
apyvartos.

Susipažinti su visomis ES kalbomis parengtomis Europos Komisijos internetinėmis rekomendacijomis dėl
duomenų apsaugos reformos galite adresu

europa.eu/dataprotection.
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