Reforma varstva podatkov EU:

izboljšanje pravic do varstva podatkov za evropske državljane

250 milijonov ljudi v Evropi vsak dan uporablja internet. Prek spletne banke, pri spletnem nakupovanju,
v družbenih medijih ali v elektronskih davčnih obračunih posredujemo vse več osebnih podatkov.
Vašo pravico do varstva osebnih podatkov je treba zaščititi. Ogroža
jo veliko potencialnih tveganj, med drugim nepooblaščeno razkritje, kraja
identitete ali spletna zloraba. Varstvo osebnih podatkov je temeljna
pravica vseh državljanov EU.
Novi predpisi o varstvu podatkov, ki bodo začeli veljati 25. maja 2018,
vam bodo omogočali več nadzora nad osebnimi podatki in okrepili varnost
na spletu in drugod.

Kaj so osebni podatki
Osebni podatki so katera koli informacija v zvezi z
določenim ali določljivim živečim posameznikom. Na
primer: ime, priimek, domači naslov, elektronski naslov,
podatki o lokaciji.
(Več o tem: čl. 4(1) uredbe)

VAŠE NOVE PRAVICE:
> Pravica do prejemanja jasnih in razumljivih informacij
o tem, kdo obdeluje vaše podatke, katere podatke obdeluje in zakaj jih obdeluje (čl.
12–14 uredbe).

> Pravica, da zahtevate dostop do osebnih podatkov,
ki jih organizacija hrani v zvezi z vami (čl. 15 uredbe).

> Pravica, da od enega ponudnika storitev
zahtevate, da prenese vaše osebne
podatke k drugemu ponudniku storitev, npr. pri zamenjavi

spletnega družbenega omrežja ali ponudnika storitev v oblaku
(čl. 20 uredbe).

>>

> Pravica „do pozabe“. Lahko boste zaprosili za izbris vaših osebnih podatkov,

če ne boste želeli, da se še naprej obdelujejo, in ni utemeljenega razloga, da jih podjetje
hrani. Na primer: če se ob vašem imenu v spletnem iskalniku pojavijo rezultati, ki
vključujejo povezave do starega časopisnega članka o dolgu, ki je bil že dolgo nazaj
poplačan, boste lahko od iskalnika zahtevali izbris teh povezav (člen 17 Uredbe).

> Kadar bodo podjetja potrebovala vašo privolitev za obdelavo
vaših podatkov, vas bodo morala za to zaprositi in pri tem jasno navesti,
za katere namene bodo uporabljala vaše osebne podatke. Vaša privolitev bo morala
nedvoumno izražati vaše želje in biti podana z vašim pozitivnim delovanjem. V tem
primeru se podjetja ne bodo mogla skrivati za dolgimi pravno-formalnimi pogoji,
ki jih nikoli ne berete (čl. 4(11) in 7 uredbe).

> V primeru izgube ali kraje vaših podatkov, in če bi vam kršitev varstva
podatkov lahko škodovala, vas bo moralo podjetje, ki je povzročilo kršitev varstva
podatkov, o tem nemudoma obvestiti (kakor tudi pristojni nadzorni organ za varstvo
podatkov). Podjetje je lahko oglobljeno, če tega ne stori (člena 33 in 34 Uredbe).

> Boljša zaščita otrok na spletu. Otroci se manj zavedajo tveganj

in posledic posredovanja podatkov ter svojih pravic. Zato bodo morale biti vse
informacije, ki bodo posebej namenjene otrokom, podane v jasnem in preprostem
jeziku, da bodo zlahka dostopne (čl. 8 uredbe).

> Menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov? Obrnete se lahko na
organizacijo, ki hrani vaše podatke. Vedno lahko tudi vložite pritožbo pri nacionalnem organu za varstvo podatkov ali
zadevo predložite nacionalnemu sodišču. Organi za varstvo podatkov lahko organizacijam naložijo vrsto sankcij, vključno
z začasno prekinitvijo ali zaustavitvijo obdelave podatkov ter globo.

Če ste utrpeli škodo, lahko zahtevate odškodnino tako, da sprožite sodni postopek zoper organizacijo ali prosite nevladno
organizacijo, ki je dejavna na področju varstva podatkov, da vas zastopa.
Obrnite se na nacionalni organ za varstvo podatkov https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sl
VEČ INFORMACIJ O VAŠIH PRAVICAH V OKVIRU NOVIH PRAVIL O VARSTVU PODATKOV JE NA VOLJO V NAŠIH
SPLETNIH SMERNICAH:

europa.eu/dataprotection
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