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Razkritja o primeru Facebook/Cambridge Analytica potrjujejo pravilnost odločitve EU, da predlaga in
izvede ambiciozno reformo varstva podatkov s Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov se bodo začela uporabljati 25. maja 2018. Prinesla bodo
več izboljšav za obravnavanje kršitev varstva podatkov v prihodnosti:

RAZUMLJIV JEZIK
DANES

JUTRI

Podjetja svoje izjave o varstvu osebnih podatkov
pogosto podajajo na dolg in zapleten način.

Izjave o varovanju zasebnosti bodo morale biti
napisane v jasnem in enostavnem jeziku.

PRIVOLITEV UPORABNIKOV
DANES
Podjetja včasih sklepajo, da molk uporabnikov
pomeni soglašanje z obdelavo njihovih podatkov, ali
pa se prošnja za soglasje skriva za dolgimi pravnimi
pogoji, ki jih nihče ne bere.

JUTRI
Uporabniki bodo morali dati pritrdilno soglasje,
preden bodo podjetja lahko uporabila njihove
podatke. Molk ni soglasje.
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VEČJA PREGLEDNOST
DANES

JUTRI

Uporabniki morda niso obveščeni o prenosu svojih
podatkov izven EU.

Podjetja bodo morala uporabnike nedvoumno
obvestiti o takih prenosih podatkov.

Podjetja včasih zbirajo in obdelujejo osebne podatke
za drugačne namene, kot je bilo sprva objavljeno,
brez obvestila uporabnikom.

Podjetja bodo lahko zbirala in obdelovala podatke
zgolj z natančno določenim namenom.
Uporabnike bodo morala obvestiti o novih namenih
obdelave.

Podjetja uporabljajo algoritme za sprejemanje
odločitev o uporabnikih na podlagi njihovih
osebnih podatkov (npr. pri oddaji vloge za posojilo);
uporabniki se tega pogosto ne zavedajo.

Podjetja bodo morala uporabnike obvestiti, če je
odločitev avtomatizirana in jim dati možnost
izpodbijanja odločitve.
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MOČNEJŠE PRAVICE
DANES

JUTRI

Podjetja pogosto ne obvestijo uporabnikov v primeru
kršitve varstva podatkov, na primer ob kraji
podatkov.

Podjetja bodo morala uporabnike nemudoma
obvestiti v primeru škodljive kršitve varstva
podatkov.

Uporabniki svojih podatkov pogosto ne morejo
prenesti od enega podjetja do drugega
konkurenčnega ponudnika.

Uporabniki bodo imeli možnost prenosa svojih
podatkov, na primer k drugi platformi družbenih
medijev.

Uporabniki težko dostopajo do kopije svojih
podatkov, ki jih shranjujejo podjetja.

Uporabniki bodo imeli pravico do dostopa in kopije
svojih podatkov, ki jih hrani podjetje.

Uporabniki težko dosežejo izbris svojih podatkov.

Uporabniki bodo imeli natančno določeno „pravico
do pozabe“ (pravico do izbrisa podatkov), z jasnimi
zaščitnimi ukrepi.

MOČNEJŠI UKREPI
DANES

JUTRI

Organi za varstvo podatkov imajo omejena sredstva
in pooblastila za sodelovanje.

Evropski odbor za varstvo podatkov , ki
združuje vseh osemindvajset organov za varstvo
podatkov, bo pooblaščen za zagotavljanje
smernic in razlag ter sprejemanje zavezujočih
sklepov v primeru, da je več držav EU vpletenih
v isti primer.

Organi nimajo na razpolago nobenih glob v primeru,
da podjetje krši pravila, ali pa so te globe zgolj
omejene.

Osemindvajset organov za varstvo podatkov bo
imelo usklajena pooblastila in bodo lahko oglobili
podjetja do največ 20 milijonov EUR ali 4 %
svetovnega prometa podjetja.

Preberite si spletna navodila Evropske komisije o reformi varstva podatkov – na voljo v vseh jezikih EU:

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/
data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_sl.
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