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BIG DATA UDGØR EN
STOR CHANCE FOR
VIRKSOMHEDERNE I EU
Ifølge nogle skøn kan værdien af EUborgernes personoplysninger vokse
med næsten en billion euro om året
frem til 2020. Styrkelsen af EU's høje
databeskyttelsesstandarder er derfor
en chance for erhvervslivet, ikke en
hæmsko for innovation. Da forbrugerne
bliver stadig mere bekymrede for
at deres privatliv beskyttes, betyder
tab af tillid, at virksomhederne

mister forretningsmuligheder og
indtægter. De højt profilerede brud
på datasikkerheden, som har fundet
sted for nylig, har skubbet forbrugerne
væk fra tjenesteudbydere, som ikke
beskyttede deres personoplysninger
ordentligt. Virksomheder i EU, der
tilbyder tjenester, som beskytter
privatlivet, kan i højere grad appellere til
forbrugerne og på den måde være mere
konkurrencedygtige. EU har de højeste
databeskyttelsesstandarder i verden. Det
skaber tillid.
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Holdninger til databeskyttelse
»» 81 % af europæerne føler, at de ikke har
fuld kontrol over deres personoplysninger
online - Eurobarometer, 2015.
»» Et stort flertal af europæere (69 %) vil
gerne have mulighed for at afgive deres
udtrykkelige bekræftelse forud for, at
deres personoplysninger indsamles og
behandles – Eurobarometer, 2015.
»» Kun 24 % af europæerne har tillid til
internetvirksomheder som søgemaskiner,
sociale netværkssider og e-mailtjenester.

Hvad er big data?
Udtrykket "big data" henviser til store mængder af forskellige typer data, som
stammer fra forskellige typer kilder, som f.eks. personer, maskiner og sensorer.
Disse data vedrører bl.a. klimaoplysninger, satellitbilleder, digitale billeder og
videoer, registrering af transaktioner og GPS-signaler. Big data kan omfatte
personoplysninger: dvs. oplysninger, der vedrører en person, og det kan være alt fra
et navn, et billede eller en e-mailadresse, til bankoplysninger, posteringer på sociale
netværkssider, sundhedsoplysninger eller en IP-adresse.
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"Det er bedre i Europa"
»» Markederne for big data er meget lig markederne for cloudcomputing-tjenester – de er nye, i udvikling og i høj grad
uafgrænsede, og med et kæmpe vækstpotentiale. Tillid er en afgørende forudsætning for, at disse markeder kan få succes
i Europa. Forbrugerne skal kunne stole på virksomhederne, før de vil benytte de tjenester, de tilbyder. Privatlivsvenlige
virksomheder har i den forbindelse en konkurrencefordel, og det privatlivsvenlige miljø i Europa giver innovative
teknologivirksomheder et incitament til at nedsætte sig i EU.
»» Apple investerer 1,7 mia. EUR i nye europæiske datacentre.
»» Cloudcomputing-virksomheden Salesforce.com har udvidet sine investeringer i Europa gennem åbning af nye datacentre i
Det Forenede Kongerige (2014) og Tyskland (2015). Virksomheden planlægger at åbne endnu et datacenter i Frankrig. Ifølge
ledelsen i Salesforce.com udgør de nye datacentre en "fordobling i Europa", hvilket til gengæld afspejler Europas status som
den hurtigst voksende region for Salesforce i regnskabsåret 2013.
»» IBM har åbnet nye clouddatacentre i Det Forenede Kongerige, Tyskland, Frankrig og Italien for at kunne tilbyde tjenester, der
beskytter privatlivet.
»» Zettabox.com er et eksempel på en ægte europæisk løsning til cloud-lagring. Virksomhedens slogan er "It's better in Europe"
(Det er bedre i Europa). Zettabox besluttede udelukkende at placere sine driftsaktiviteter i Europa for at kunne levere
cloudcomputing-tjenester i høj kvalitet og med det højest mulige beskyttelsesniveau for personoplysninger.

REFORMEN AF EU'S DATABESKYTTELSESREGLER: EN KATALYSATOR FOR BIG DATATJENESTER I EUROPA
Attitudes towards data

protection

Reformpakken om databeskyttelsesreglerne opbygger et enkelt, stærkt og omfattende regelsæt for
databeskyttelse i EU. Den vil sætte skub i innovationen inden for bæredygtige datatjenester ved at
øge retssikkerheden og styrke tilliden på det digitale marked. Den fremmer således en god cirkel
mellem beskyttelse af en grundlæggende rettighed, forbrugertillid og økonomisk vækst:
Mere tillid – en overflod af markedsanalyser og -undersøgelser viser, at udbyderes succes med at
udvikle nye tjenester og produkter ved hjælp af big data er knyttet til deres evne til at opbygge og
bevare forbrugernes tillid..
> HVORDAN: Stærkere rettigheder til borgerne (adgang til og rettelse af personoplysninger, en
udtrykkelig ret til at blive glemt, en ret til at gøre indsigelse over for behandling af oplysninger og
retten til at blive informeret, hvis datasikkerheden kompromitteres).

Lettere markedsadgang for opstartsvirksomheder – en ny ret til dataportabilitet vil give borgerne
mulighed for at modtage deres personoplysninger fra en tjenesteudbyder og flytte dem til en anden.
> HVORDAN: Opstartsvirksomheder og mindre virksomheder vil være i stand til at tilgå
datamarkeder, som domineres af de digitale giganter og tiltrække flere brugere med løsninger,
der beskytter privatlivet. Det vil gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig.

Reformen af EU's databeskyttelsesregler og big data

Mere gennemsigtighed – Privatpersoner har behov for bedre oplysninger om
databeskyttelsespolitikker og om, hvad der sker med deres oplysninger, når de
behandles af en onlinetjeneste.
> HVORDAN: Organisationer vil være forpligtet til at offentliggøre gennemsigtige
og let tilgængelige databeskyttelsespolitikker. Simple ikoner på en hjemmeside
vil kunne forklare hvordan, af hvem og på hvis ansvar, personoplysninger
behandles.
Samme regler for alle – 28 nationale lovgivninger vil blive erstattet af en enkel og
klar lovgivningsramme og en kvikskranke for god praksis og håndhævelse.
> HVORDAN: En lov for hele kontinentet nedbringer bureaukrati og omkostninger
ved at skabe de nødvendige betingelser for virksomheder i EU, særligt små
virksomheder som f.eks. opstartsvirksomheder, så de kan udnytte potentialet i
big data på det digitale indre marked. Virksomheder vil skulle håndtere en enkelt
tilsynsmyndighed, ikke 28, hvilket gør behandling af data enklere og billigere.
Databeskyttelse gennem design" – Reformen hjælper udbydere af big data ved at
kræve, at de investerer i god databeskyttelsespraksis, og gør den til en væsentlig
byggesten i deres virksomhedsplan.
> HVORDAN: Det nye princip om "databeskyttelse gennem design" motiverer
arkitekterne bag analysesoftware til big data til at anvende teknikker som
anonymisering, pseudonymisering og kryptering samt protokoller til anonym
kommunikation. Kommissionen vil samarbejde med medlemsstaterne og
i særdeleshed med tilsynsmyndigheder og interessenter om at sikre, at
virksomhederne får tilstrækkelig vejledning i disse teknikker.

Gør livet enklere for
opstartsvirksomheder og
andre små virksomheder:
undtagelser fra reglerne
»» Ingen databeskyttelsesansvarlige:
Virksomhederne vil ikke skulle
udpege en databeskyttelsesansvarlig,
medmindre deres kerneaktivitet er
databehandling.
»» Ikke flere indberetninger: Indberetninger
til tilsynsmyndighederne udgør en
bureaukratisk byrde, som koster
virksomhederne 130 millioner euro
hvert år. Reformen afskaffer disse
indberetninger helt.
»» Ikke for mange anmodninger om
adgang til oplysninger: Virksomheder
kan opkræve et gebyr for at give
adgang til personoplysninger, når der
bliver for mange anmodninger.
»» Ingen konsekvensanalyser: Små
virksomheder er ikke pålagt at foretage
konsekvensanalyser vedrørende
databeskyttelse, medmindre borgerne
derved udsættes for en høj risiko.

SAMME REGLER FOR
VIRKSOMHEDER I OG UDEN
FOR EU
EU's databeskyttelsesregler vil
ikke alene gælde for europæiske
virksomheder, men også for
udenlandske virksomheder, der tilbyder
deres produkter og tjenester til EUborgere, samt for tilsynet med deres
adfærd. Sagt på en anden måde
vil de samme regler gælde for alle
virksomheder, der driver forretning i
EU, uanset hvor de kommer fra. Dette
vil skabe lige vilkår for europæiske
og ikke-europæiske virksomheder.
Opstartsvirksomheder fra andre
regioner i verden vil have mulighed
for at anvende de samme regler som
opstartsvirksomheder fra Europa. Det er
nemlig fair konkurrence i en globaliseret
verden.

HVILKE FORDELE ER DER VED BIG
DATA?

BIG DATA OG PROBLEMER MED
PRIVATLIVSBESKYTTELSE

Den primære fordel ved big data er,
at datamængden kan afsløre mønstre
mellem forskellige kilder og datasæt,
som kan føre til værdifuld indsigt. Det
er f.eks. tilfældet inden for sundhed,
fødevaresikkerhed, intelligente
transportsystemer, energieffektivitet og
byplanlægning.

Det bliver mere udfordrende at sikre
beskyttelsen af personoplysninger,
efterhånden som mængden af
oplysninger øges og deles i stadig større
omfang i hele verden. Oplysninger om
privatpersoners helbred, placering,
el-forbrug, onlineaktiviteter og så
videre kan offentliggøres, hvilket giver
anledning til bekymringer for profilering,
diskrimination, eksklusion og tab af
kontrol.

I sidste ende muliggør det en højere
produktivitet og forbedrede tjenester,
som er kilden til økonomisk vækst. De
100 største EU-producenters brug af
big data kan føre til besparelser for 425
mia. EUR, og inden 2020 vil analyse af
big data kunne øge den økonomiske
vækst med yderligere 1,9 %, hvilket
giver en forøgelse af BNP på 206 mia.
EUR.

Analyser af big data involverer ikke
altid personoplysninger. Men når de
gør, bør de overholde reglerne og
principperne for databeskyttelse: EU's
charter om grundlæggende rettigheder
fastslår, at alle har ret til beskyttelse
af personoplysninger, hvad angår
alle livets aspekter: i hjemmet, på
arbejdet, i forretninger, i forbindelse
med medicinsk behandling, på en
politistation eller på internettet. Det
gælder også for big data.

Mere innovation: førerløse biler
Den Europæiske Union har behov for at gøre det lettere for gode idéer at
blive til produkter og tjenester, som vil skabe vækst og jobs i vores økonomi.
Førerløse biler er her et relevant eksempel. Teknologien i førerløse biler giver
anledning til mere udveksling af biloplysninger, herunder også personoplysninger.
Databeskyttelsesreglerne går hånd i hånd med innovative og progressive
løsninger fra de europæiske bilproducenter. I tilfælde af et sammenstød kan biler
med alarmopkaldssystemet eCall f.eks. automatisk ringe op til den nærmeste
alarmcentral. Det er et glimrende eksempel på en brugbar og effektiv løsning i tråd
med EU's databeskyttelseslovgivning. Med de nye regler vil databeskyttelsen blive
lettere, enklere og mere effektiv i forbindelse med eCalls funktion.

Har du spørgsmål?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_da.htm
Kontakt Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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