ES duomenų apsaugos reforma:

geresnės teisės į duomenų apsaugą Europos piliečiams
2018 m. gegužė

Europoje kasdien internetu naudojasi 250 milijonų žmonių. Mes vis labiau dalijamės savo asmens duomenimis,
nesvarbu, ar tai darytume naudodamiesi internetinės bankininkystės paslaugomis, pirkdami internetu ar
pildydami elektroninę mokesčių deklaraciją.
Teisė į asmens duomenų apsaugą negali būti paminta. Čia tyko
daugybė pavojų: duomenų atskleidimas be leidimo, tapatybės vagystė
ar piktnaudžiavimas internete – tik keletas pavyzdžių. Asmens duomenų
apsauga – pagrindinė kiekvieno ES piliečio teisė.
Naujosios duomenų apsaugos taisyklės bus taikomos nuo 2018 m. gegužės
25 d. Jos leis jums labiau kontroliuoti savo asmens duomenis ir padidinti
savo saugumą internete ir už jo ribų.

Kas yra asmens duomenys?
Tai bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu,
kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta,
pavyzdžiui, vardas, pavardė, namų adresas, elektroninio
pašto adresas, buvimo duomenys.
(Daugiau informacijos: Reglamento 4 straipsniio 1 dalis)

JŪSŲ NAUJOSIOS TEISĖS:
> Teisė gauti aiškią ir suprantamą informaciją apie tai, kas
tvarko jūsų duomenis, kokie duomenys tvarkomi ir kodėl.
(Reglamento 12–14 straipsniai)

> Teisė reikalauti susipažinti su asmens duomenimis,
kuriuos organizacija turi apie jus.
(Reglamento 15 straipsnis)

> Teisė reikalauti, kad vienas paslaugų
teikėjas perduotų jūsų asmens duomenis

kitam paslaugų teikėjui, pavyzdžiui, kai pereinate iš vieno
internetinio socialinio tinklo į kitą arba kai keičiate debesijos
paslaugų teikėją.
(Reglamento 20 straipsnis)

>>

> Teisė būti pamirštam – teisė prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų

ištrinti, jei nebenorite, kad jie būtų tvarkomi, ir jei įmonė neturi teisėtų priežasčių
juos saugoti. Antai, įvedęs savo vardą ir pavardę į internetinę paieškos sistemą ir
tarp rezultatų radęs nuorodų į seną straipsnį spaudoje apie skolą, nors ją kadaise
grąžinote, galėsite prašyti, kad nuorodos iš paieškos sistemos būtų ištrintos.
(Reglamento 17 straipsnis)

> Tais atvejais, kai įmonėms reikia gauti jūsų sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, jos

turi kreiptis į jus, aiškiai nurodydamos, kam bus naudojami jūsų asmens duomenys.
Jūsų sutikimas turi vienareikšmiškai ir aiškiai nurodyti jūsų norus. Taigi, įmonės
negali slapstytis už sudėtingų teisinių terminų ir sąlygų, kurių niekada neskaitote.
(Reglamento 4 straipsnio 11 dalis ir 7 straipsnis)

> Jei jūsų duomenys dings arba bus pavogti ir jei šis duomenų

saugumo pažeidimas jums pakenks, duomenų saugumą pažeidusi įmonė turės
nedelsdama apie tai pranešti jums (ir atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros
institucijai). Jei įmonė to nepadarys, jai galės būti skirta bauda.
(Reglamento 33–34 straipsniai)

> Geresnė vaikų apsauga internete. Vaikai gali nepakankamai

suvokti su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, pasekmes ir savo teises. Todėl
konkrečiai vaikui skirta informacija turi būti lengvai prieinama ir pateikiama aiškia
bei paprasta kalba.
(Reglamento 8 straipsnis)

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SAVO TEISES PAGAL NAUJĄSIAS
DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLES GALITE RASTI MŪSŲ INTERNETO
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