Nowa era ochrony danych w UE

Co zmienia się po 25 maja 2018 r.
Maj 2018 r.

Doniesienia Facebook/Cambridge Analytica pokazują, że UE dokonała właściwego wyboru, proponując
przeprowadzenie ambitnej reformy ochrony danych za pomocą ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO).
Przepisy RODO zaczynają obowiązywać od 25 maja 2018 r. Zawierają szereg zmian służących
skuteczniejszemu reagowaniu na naruszenia ochrony danych w przyszłości:

JASNY JĘZYK
DZIŚ

JUTRO

Firmy często wyjaśniają swoją politykę ochrony
prywatności w rozbudowanych zdaniach, używając
skomplikowanych pojęć

Polityka ochrony prywatności musi być napisana
jasnym i prostym językiem

ZGODA UŻYTKOWNIKA
DZIŚ
Czasami firmy zakładają, że milczenie użytkownika
oznacza domyślną zgodę na przetwarzanie danych,
lub ukrywają zapytanie o zgodę w długich zasadach
ogólnych w języku prawniczym, których nikt nie
czyta

JUTRO
Tylko po udzieleniu przez użytkownika wyraźnej
zgody firma może wykorzystać jego dane.
Milczenie nie oznacza zgody
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WIĘKSZA PRZEJRZYSTOŚĆ
DZIŚ

JUTRO

Użytkownik nie zawsze jest informowany, kiedy jego
dane są przekazywane poza UE

Firmy muszą wyraźnie poinformować
użytkownika o takim przekazywaniu danych

Czasami firmy gromadzą i przetwarzają
dane osobowe do innych celów niż pierwotnie
zapowiedziały, nie informując o tym użytkownika

Firmy mogą gromadzić i przetwarzać dane
wyłącznie w jasno określonym celu. Jeśli
chcą przetwarzać dane w innych celach, muszą
poinformować o tym użytkownika

Firmy korzystają z algorytmów, aby podejmować
decyzje dotyczące użytkownika na podstawie
jego danych osobowych (np. kiedy ten ubiega się
o kredyt); użytkownik często nie jest tego świadomy

Firmy muszą poinformować użytkownika,
kiedy podlega on zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, i dać mu możliwość
zakwestionowania jej
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WIĘKSZE PRAWA
DZIŚ

JUTRO

Firmy często nie informują użytkownika
o naruszeniu ochrony danych, na przykład
w sytuacji, gdy jego dane zostaną wykradzione

Firmy muszą bezzwłocznie poinformować
użytkowników w przypadku naruszenia ochrony
danych, które ma dla nich negatywne skutki

Użytkownik często nie ma możliwości pobrania
swoich danych, aby przenieść je do innej
konkurencyjnej usługi

Użytkownik może przenieść swoje dane, na
przykład do innego serwisu społecznościowego

Użytkownik może mieć trudności z uzyskaniem kopii
danych na swój temat przechowywanych przez
firmy

Użytkownik ma prawo dostępu do
przechowywanych przez firmę danych na jego
temat i do uzyskania ich kopii

Użytkownikowi może być trudno uzyskać usunięcie
swoich danych

Użytkownik ma jasno określone „prawo do bycia
zapomnianym” (prawo do usunięcia danych)
z wyraźnymi zabezpieczeniami

LEPSZE EGZEKWOWANIE PRAWA
DZIŚ

JUTRO

Organy ochrony danych mają ograniczone środki
i uprawnienia do prowadzenia współpracy

Europejska Rada Ochrony Danych skupiająca
wszystkie (tj. 28) organy ochrony danych ma
uprawnienia do wydawania wytycznych
i interpretowania przepisów oraz do wydawania
wiążących decyzji w przypadkach, gdy ta sama
sprawa dotyczy różnych krajów UE

Organy te mają małe możliwości nakładania kar
pieniężnych na firmy, które naruszają przepisy

28 organów ochrony danych ma jednolite
uprawnienia i może nakładać kary pieniężne
na firmy aż do wysokości 20 mln euro lub 4 proc.
rocznego światowego obrotu firmy

Wytyczne online Komisji Europejskiej na temat reformy ochrony danych są dostępne we wszystkich językach
urzędowych UE pod tym adresem:

europa.eu/dataprotection
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