Reforma unijnych przepisów
o ochronie danych:

skuteczniejsza ochrona danych europejskich obywateli

W Europie z internetu korzysta codziennie 250 milionów ludzi. Udostępniamy coraz więcej danych osobowych
— czy to podczas korzystania z usług bankowości elektronicznej, zakupów w internecie, przeglądania
serwisów społecznościowych czy rozliczania podatku przez internet.
Twoje prawo do ochrony swoich danych osobowych musi być
zagwarantowane. Istnieją liczne potencjalne zagrożenia dla ochrony
danych osobowych, między innymi takie jak nieuprawnione ujawnienie,
kradzież tożsamości czy nadużycia online. Ochrona danych osobowych
jest podstawowym prawem każdego obywatela UE.
Nowe przepisy o ochronie danych osobowych wejdą w życie 25 maja 2018 r.
Zapewnią Ci większą kontrolę nad Twoimi danym osobowymi oraz poprawią
Twoje bezpieczeństwo zarówno online, jak i offline.

Czym są dane osobowe?
Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby
fizycznej. Przykłady to: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, adres e-mail, dane o lokalizacji.
(Więcej informacji: art. 4 ust. 1 rozporządzenia)

TWOJE NOWE PRAWA:
> Prawo do otrzymania przejrzystych i zrozumiałych
informacji na temat tego, kto przetwarza Twoje dane, jakie dane są przetwarzane
i dlaczego.
(art. 12–14 rozporządzenia)

> Prawo do zażądania dostępu do swoich danych
osobowych będących w posiadaniu danej organizacji.
(art. 15 rozporządzenia)

> Prawo do zażądania od jednego dostawcy
usług, aby przekazał Twoje dane osobowe
do innego dostawcy usług, np. w przypadku przejścia do innego
serwisu społecznościowego lub zmiany dostawcy usług w
chmurze.
(art. 20 rozporządzenia)

>>

> Prawo do „bycia zapomnianym”. Możesz zażądać usunięcia swoich

danych osobowych, jeżeli nie życzysz sobie, aby były przetwarzane, i jeżeli nie ma
żadnego uzasadnionego powodu do przechowywania ich przez daną firmę. Kiedy na
przykład po wpisaniu swojego nazwiska do wyszukiwarki internetowej w wynikach
otrzymasz linki do artykułu prasowego na temat już dawno spłaconego przez Ciebie
długu, możesz zwrócić się do operatora wyszukiwarki o usunięcie tych linków.
(art. 17 rozporządzenia)

> W przypadkach gdy firmy wymagają Twojej zgody

na przetwarzanie
Twoich danych, muszą Cię o nią poprosić i wyraźnie zaznaczyć, do czego będą
wykorzystywać te dane osobowe. Zgoda musi jednoznacznie określać Twoje
życzenia i zostać wyrażona za pomocą działania potwierdzającego. Dzięki temu
firmy nie będą mogły chować się za długimi, napisanymi prawnym językiem
regulaminami, których nikt nie czyta.
(art. 4 ust. 11 oraz art. 7 rozporządzenia)

> Jeżeli dane zostały utracone lub skradzione i jeżeli takie

naruszenie ochrony danych może działać na Twoją szkodę, firma, która za nie
odpowiada, musi niezwłocznie Cię o tym poinformować (a także organ nadzorujący
ochronę danych). Jeżeli tego nie zrobi, może zostać ukarana grzywną.
(art. 33-34 rozporządzenia)

> Skuteczniejsza ochrona dzieci w internecie. Dzieci mogą być
w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji i swoich praw w odniesieniu
do przetwarzania danych osobowych. Dlatego wszelkie informacje skierowane do
dzieci będą musiały być podane w łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
(art. 8 rozporządzenia)

> Uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie ochrony danych?

Możesz skontaktować się z organizacją przechowującą dane. Zawsze masz też możliwość złożenia skargi w krajowym
organie ochrony danych lub pójścia do sądu. Organ ochrony danych może nakładać na organizacje szereg różnych
sankcji, takich jak nakaz wstrzymania przetwarzania danych czy kara finansowa.
Osoby, które poniosły szkody majątkowe, mogą ubiegać się o odszkodowanie poprzez podanie organizacji do sądu lub
zwrócenie się do organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną danych o reprezentację prawną.
Kontakt z krajowym organem ochrony danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH NA MOCY NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH
MOŻNA ZNALEŹĆ W NASZYM INTERNETOWYM PRZEWODNIKU:

europa.eu/dataprotection
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