Με ποιον τρόπο θα ενισχύσει την εσωτερική
αγορά η μεταρρύθμιση του καθεστώτος
προστασίας δεδομένων της ΕΕ;
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Οι ευρωπαϊκές αρχές
προστασίας δεδομένων
ανακάλυψαν ότι μια
υπηρεσία χαρτογράφησης
που προσφέρει φωτογραφίες
με σκηνές δρόμου, είχε συλλέξει
προσωπικά δεδομένα από μη
ασφαλή δίκτυα Wi-Fi, ενώ τραβούσε
φωτογραφίες σε διάφορες ευρωπαϊκές
πόλεις. Η ανακάλυψη προκάλεσε
διαφορετικές αντιδράσεις από την
πλευρά των αρχών προστασίας
δεδομένων: ορισμένες ζήτησαν την
άμεση καταστροφή των δεδομένων
ενώ άλλες τη διατήρησή τους ως
αποδεικτικών στοιχείων. Επιπλέον,
τα μέτρα αποκατάστασης διέφεραν
από τη μια χώρα στην άλλη, καθώς
ορισμένες αρχές επέβαλαν πρόστιμο
στην εταιρεία ενώ άλλες δεν
προέβησαν σε καμία ενέργεια. Αυτές
οι διαφορετικές προσεγγίσεις της ίδιας
κατάστασης καταδεικνύουν την ανάγκη
μιας πιο συνεκτικής προσέγγισης
της προστασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και της
αντιμετώπισης των παραβάσεων. Κάτι
τέτοιο θα ωφελήσει τόσο τις εταιρείες
όσο και τους πολίτες.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ
ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΊΑ
ΑΓΟΡΆ ΟΙ ΙΣΧΎΟΝΤΕΣ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Οι κανόνες για την προστασία των
δεδομένων εφαρμόζονται σήμερα με
διαφορετικό και ανομοιογενή τρόπο
στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εταιρείες
μπορεί να χρειαστεί να λάβουν υπόψη
τους 28 διαφορετικά καθεστώτα
προστασίας δεδομένων μέσα στην ΕΕ.
Το αποτέλεσμα είναι ένα κερματισμένο
νομικό περιβάλλον, το οποίο έχει
δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου
και άνιση προστασία των φυσικών
προσώπων.
Συν τοις άλλοις, η κατάσταση αυτή
δημιούργησε περιττές δαπάνες και
σημαντική διοικητική επιβάρυνση για
τις επιχειρήσεις. Αυτή η πολύπλοκη
κατάσταση λειτουργεί ως αντικίνητρο για
την επέκταση της δραστηριότητας των
επιχειρήσεων –ιδίως των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ)- στο εσωτερικό
της ΕΕ και αποτελεί εμπόδιο για την
οικονομική ανάπτυξη.

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

Τάσεις όσον αφορά την προστασία
δεδομένων
»» Οι δημόσιες αρχές (66 %) εμπνέουν
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από τις εμπορικές
επιχειρήσεις.
»» Το 69 % των Ευρωπαίων ανησυχούν για
το ότι προσωπικά δεδομένα τους που
βρίσκονται στην κατοχή εταιρειών μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλον από
εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν.
»» Πάνω από 4 στους 10 Ευρωπαίους
θα προτιμούσαν την επιβολή κανόνων
προστασίας των δεδομένων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (45%), ενώ ένας λίγο μικρότερος
αριθμός προτιμά την επιβολή κανόνων σε
εθνικό επίπεδο (42%).
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ΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΕΊΝΑΙ Η
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

προστατεύονται σε ολόκληρη την ΕΕ,
ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους
στην Ένωση.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία
δεδομένων εισάγει νέους κανόνες με
στόχο την κατάργηση των εμποδίων στην
εσωτερική αγορά, τα οποία οφείλονται
στις αποκλίνουσες νομοθετικές
προσεγγίσεις των 28 χωρών της ΕΕ. Με
τους κανόνες αυτούς θα δημιουργηθούν
όροι ισοτιμίας όσον αφορά την
επεξεργασία των δεδομένων εντός της
ΕΕ. Ο κανονισμός επιτυγχάνει σημαντικό
βαθμό εναρμόνισης των κανόνων
προστασίας δεδομένων σε επίπεδο
ΕΕ, θεσπίζοντας ενιαία νομοθεσία που
θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η εξοικονόμηση από την εφαρμογή
μίας ενιαίας νομοθεσίας σε επίπεδο
διοικητικής επιβάρυνσης θα ανέλθει σε
2,3 δισ. ευρώ ετησίως.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ
Η ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ;
Ένα ισχυρότερο, απλούστερο και
σαφέστερο πλαίσιο για την προστασία
δεδομένων θα ενθαρρύνει τις εταιρείες
να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό
βαθμό την ψηφιακή ενιαία αγορά,
για να τονώσουν την οικονομική
ανάπτυξη και την καινοτομία και να
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Κάτι
τέτοιο θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.
Το νέο καθεστώς δημιουργεί επίσης
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις
εταιρείες της ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα,
καθώς θα μπορούν να προσφέρουν, με

Τέλος, ο κανονισμός θεσπίζει «υπηρεσίες
μίας στάσης» για την επιβολή των
κανόνων: οι επιχειρήσεις και οι
οργανισμοί θα είναι υπόλογοι μόνο σε
μία αρχή προστασίας δεδομένων, την
αρχή της χώρας στην οποία έχουν την
έδρα τους.

βάση ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο,
στους πελάτες τους τη βεβαιότητα
ότι τα πολύτιμα προσωπικά δεδομένα
θα αντιμετωπίζονται με φροντίδα
και επιμέλεια. Για τις εταιρείες που
προσφέρουν υπηρεσίες νέφους –
αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων
σε απομακρυσμένους διακομιστές– η
εμπιστοσύνη στο συνεκτικό κανονιστικό
καθεστώς της ΕΕ θα συνιστά μείζον
πλεονέκτημα και πόλο έλξης για τους
επενδυτές.
Το γεγονός ότι τα ίδια δικαιώματα
θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ θα
ενισχύσει επίσης τη βεβαιότητα των
ατόμων ότι η προστασία των δεδομένων
τους θα είναι εξίσου ισχυρή, όπου και αν
πραγματοποιείται η επεξεργασία τους.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές;

»» Μία ενιαία νομοθεσία που θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
»» «Υπηρεσίες μίας στάσης»: κάθε επιχείρηση θα είναι υπόλογη σε μία μόνο αρχή προστασίας
δεδομένων.
»» Καλύτερη συνεργασία των αρχών προστασίας δεδομένων σε υποθέσεις με ευρύτερο
ευρωπαϊκό αντίκτυπο.

Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων
θα συνεργάζονται σε ζητήματα με
ευρύτερο ευρωπαϊκό αντίκτυπο,
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό
ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να
είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους

»» Απλοποίηση του κανονιστικού περιβάλλοντος με δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και
κατάργηση των περιττών διατυπώσεων,
»» όπως οι γενικές απαιτήσεις κοινοποίησης, που σήμερα κοστίζουν περίπου 130
εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για περισσότερες ερωτήσεις:
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