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Με το υπολογιστικό νέφος η
επεξεργασία των δεδομένων
μπορεί να γίνεται στο Πεκίνο, η
αποθήκευσή τους στη Βοστόνη
και η πρόσβαση σε αυτά από τη Βουδαπέστη.
Στην ψηφιακή εποχή είναι συνήθης πρακτική
η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ χωρών
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Δεν
παρέχουν όμως όλες οι χώρες το ίδιο επίπεδο
προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.
Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες αποτελούν
ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιείται
αποτελεσματικά για την προστασία
προσωπικών δεδομένων όταν διαβιβάζονται
ή υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της
ΕΕ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν
οικειοθελώς αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των
εταιρειών που δεν αποτελούν μέρος του ίδιου
εταιρικού ομίλου. Σήμερα, για να μπορέσουν
να εγκριθούν οι δεσμευτικοί κανόνες θα
πρέπει να έχουν επαληθευτεί από τουλάχιστον
τρεις αρχές προστασίας δεδομένων.
Ο νέος γενικός κανονισμός για την προστασία
των δεδομένων θα απλοποιήσει τους
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και θα
εξορθολογίσει τη διαδικασία έγκρισης, καθώς
οι κανόνες θα εγκρίνονται στο εξής από μία
μόνο αρχή προστασίας δεδομένων και όχι από
πολλές.

EL

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

ΓΙΑΤΊ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ Η
ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ;
Τα προσωπικά δεδομένα πλέον
διαβιβάζονται ολοένα και περισσότερο
διασυνοριακά
– κάτι που καλύπτει τόσο τα ηλεκτρονικά
όσο και τα γεωγραφικά σύνορα – και
αποθηκεύονται σε διακομιστές σε πολλές
χώρες εντός και εκτός της ΕΕ. Αυτή είναι
και η ουσία του υπολογιστικού νέφους.
Ο παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας των
ροών δεδομένων καθιστά αναγκαία την
ενίσχυση των δικαιωμάτων προστασίας
των δεδομένων του ατόμου σε διεθνές
επίπεδο. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο
χρειάζονται ισχυρές αρχές για την
προστασία των δεδομένων των ατόμων,
που να αποσκοπούν στη διευκόλυνση
της ροής των προσωπικών δεδομένων
μεταξύ των συνόρων, ενώ παράλληλα να
διασφαλίζουν υψηλό και σταθερό επίπεδο
προστασίας χωρίς νομικά κενά ή περιττή
πολυπλοκότητα.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΌΓΟ ΓΊΝΕΤΑΙ Η
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ;
Για να καταφέρει να ανταποκριθεί σε
αυτές τις προκλήσεις, ο νέος γενικός
κανονισμός προστασίας δεδομένων
Δικαιοσύνη και
καταναλωτές

Τάσεις όσον αφορά την προστασία
δεδομένων
»» Οι μισοί από τους ευρωπαίους χρήστες
του διαδικτύου ανησυχούν μήπως πέσουν
θύματα απάτης μέσω της κατάχρησης των
προσωπικών τους δεδομένων (50%).
»» Λιγότερο από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων
εμπιστεύονται τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας
»» και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου
(33%)· και λιγότεροι από το ένα τέταρτο
εμπιστεύονται τις διαδικτυακές επιχειρήσεις
δηλαδή μηχανές αναζήτησης, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (24%).
»» Όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι είναι υπέρ της
ίσης προστασίας των δικαιωμάτων σε
όλη την ΕΕ, ασχέτως από τη χώρα στην
οποία εδρεύει η εταιρεία που παρέχει την
υπηρεσία (89%)..

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο
431 - Προστασία των
δεδομένων, Ιούνιος 2015

θεσπίζει ένα σύστημα που θα
διασφαλίσει ότι το επίπεδο προστασίας
των προσωπικών δεδομένων που
εξασφαλίζει η ΕΕ δεν υπονομεύεται
όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται
εκτός της ΕΕ. Ο κανονισμός αυτός
περιλαμβάνει σαφείς κανόνες οι
οποίοι καθορίζουν πότε ισχύει το
δίκαιο της ΕΕ για τις εταιρείες ή για
οργανισμούς που εδρεύουν εκτός της
ΕΕ, συγκεκριμένα με τη διασαφήνιση ότι
κάθε φορά που οι δραστηριότητες ενός
οργανισμού σχετίζονται με την παροχή
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε πολίτες
στην ΕΕ ή με την παρακολούθηση της
συμπεριφοράς τους, τότε ισχύουν οι
κανόνες της ΕΕ. Η νέα εξορθολογισμένη
διαδικασία για τις λεγόμενες
«αποφάσεις επάρκειας» θα επιτρέψει
την ελεύθερη ροή των πληροφοριών
μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εκτός
της ΕΕ. Η απόφαση επάρκειας είναι η
αναγνώριση ότι μια χώρα εκτός της
ΕΕ διασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο
προστασίας δεδομένων μέσω του
εθνικού της δικαίου ή των διεθνών
της δεσμεύσεων. Αυτές οι αποφάσεις
επάρκειας λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο με βάση σαφή κριτήρια, τα οποία
θα ισχύουν επίσης και για την αστυνομική
συνεργασία και την ποινική δικαιοσύνη.

εταιρικούς κανόνες ή από τυποποιημένες
συμβατικές ρήτρες, δεν θα χρειάζεται
πλέον προέγκριση. Ο κανονισμός
προωθεί την αποτελεσματική διεθνή
συνεργασία για την επιβολή της
προστασίας δεδομένων μεταξύ της
Επιτροπής, των ευρωπαϊκών αρχών
προστασίας των δεδομένων και των
αρχών εκτός της ΕΕ, μέσω ερευνητικής
βοήθειας, ανταλλαγής πληροφοριών και
διαβίβασης καταγγελιών.

προστασία των προσωπικών δεδομένων
των ατόμων, όπου κι αν βρίσκονται τα
δεδομένα. Η κίνηση αυτή θα δημιουργήσει
προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις
της ΕΕ. Τα πρότυπα προστασίας δεδομένων
της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται ανεξάρτητα
από τον τόπο στον οποίο υποβάλλονται σε
επεξεργασία τα δεδομένα που σχετίζονται
με πολίτες της ΕΕ.

Τέλος με την προώθηση παγκόσμιων
προτύπων, ο κανονισμός θα διασφαλίσει
τη συνέχιση της ευρωπαϊκής
πρωτοπορίας στην προστασία των ροών
δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα που
διαβιβάζονται εκτός της ΕΕ θα πρέπει να
προστατεύονται. Στις επιχειρήσεις που
δεσμεύονται να διατηρούν υψηλό επίπεδο
προστασίας δεδομένων

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ
ΑΥΤΌ;

θα πρέπει να παρέχονται απλά εργαλεία για
να διευκολύνουν τις νόμιμες διαβιβάσεις.
Η συνεργασία τρίτων μερών σε αυτούς
τους νέους κανόνες θα βοηθήσει
να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές
πληροφορίες των Ευρωπαίων είναι
ασφαλείς όπου κι αν βρίσκονται ανά τον
κόσμο.

Όταν η ΕΕ συνεργάζεται με χώρες μη μέλη
της ΕΕ, ο κανονισμός θα διασφαλίζει ότι
τα δεδομένα των πολιτών προστατεύονται
σε ολόκληρο τον κόσμο, και όχι μόνο εντός
της ΕΕ. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση
της διεθνούς εμπιστοσύνης ως προς την

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές;

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε παγκόσμιο επίπεδο θα επωφεληθούν
από τους σαφείς και ρητούς κανόνες για
τη χρήση των δεσμευτικών εταιρικών
κανόνων, καθώς και από το γεγονός
ότι όταν οι διαβιβάσεις καλύπτονται
από εγκεκριμένους δεσμευτικούς

»» Οι σαφείς κανόνες για το πότε η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σε υπευθύνους
επεξεργασίας δεδομένων εγκατεστημένους εκτός ΕΕ, συγκεκριμένα με τη
διασαφήνιση ότι κάθε φορά που οι δραστηριότητες ενός οργανισμού σχετίζονται
με την παροχή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών σε πολίτες στην ΕΕ ή με την
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, τότε ισχύουν οι κανόνες της ΕΕ.
»» Εξορθολογισμένες αποφάσεις επάρκειας που επιτρέπουν την ελεύθερη ροή
πληροφοριών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών μη μελών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο
με βάση σαφή κριτήρια και οι οποίες θα ισχύουν και για την αστυνομική συνεργασία
και την ποινική δικαιοσύνη.

Για περισσότερες ερωτήσεις:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Ευκολότερες και λιγότερο επαχθείς νόμιμες διαβιβάσεις με την ενίσχυση και
απλοποίηση άλλων κανόνων σε διεθνείς διαβιβάσεις, συγκεκριμένα με τους εξής
τρόπους:

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία
Europe Direct: Τηλ. 00 800 67 89
10 11 – δικτυακός τόπος: http://
europa.eu/europedirect/

»» Εξορθολογισμός και επέκταση της χρήσης εργαλείων όπως οι «δεσμευτικοί εταιρικοί
κανόνες», έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν και τους
φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα και να χρησιμοποιούνται και στο πλαίσιο
«ομίλων εταιρειών», αντανακλώντας έτσι καλύτερα την πολυπλοκότητα των φορέων
που συμμετέχουν στις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του
υπολογιστικού νέφους.
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