Πώς η μεταρρύθμιση του καθεστώτος
προστασίας δεδομένων της ΕΕ θα απλοποιήσει
τους υφιστάμενους κανόνες;
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ΟΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΆΣ
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ΠΟΛΎΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΗΡΈΣ – ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ
Αλυσίδα καταστημάτων με έδρα
τη Γαλλία έχει εξουσιοδοτημένα
καταστήματα σε άλλες 14 χώρες της
ΕΕ. Κάθε κατάστημα συλλέγει δεδομένα
που αφορούν τους πελάτες και τα
διαβιβάζει στην έδρα της αλυσίδας στη
Γαλλία για περαιτέρω επεξεργασία. Με
βάση τους ισχύοντες κανόνες, η γαλλική
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
εφαρμόζεται για την επεξεργασία
δεδομένων στην έδρα της εταιρείας,
αλλά και τα επιμέρους καταστήματα
οφείλουν να αναφέρονται στις αρχές
προστασίας δεδομένων της χώρας
τους, προκειμένου να επιβεβαιώνουν
ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασής τους. Αυτό
σημαίνει ότι η έδρα της εταιρείας θα
πρέπει να συμβουλεύεται κατά τόπους
δικηγόρους για όλα τα καταστήματά
της, προκειμένου να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση με τον νόμο. Οι συνολικές
δαπάνες για τις απαιτήσεις αναφοράς
σε όλες τις χώρες θα μπορούσαν να
ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

ΓΙΑΤΊ ΧΡΕΙΆΣΤΗΚΕ ΝΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΌΝΕΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Τα άτομα και οι επιχειρήσεις χρειάζονται
τη συνοχή και την ομοιόμορφη εφαρμογή
των κανόνων για την προστασία
δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ. Σχεδόν
εννιά στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν
ότι επιθυμούν την αναγνώριση των ίδιων
δικαιωμάτων προστασίας σε όλη την ΕΕ.
Πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις βρίσκονται
αντιμέτωπες με ένα συνονθύλευμα
εθνικών νόμων για την προστασία των
δεδομένων, οι οποίοι επισύρουν δαπάνες
και περιπλέκουν την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
μεταξύ των χωρών. Η μεταρρύθμιση
θα ελαχιστοποιήσει τη γραφειοκρατία,
καταργώντας ειδικότερα τη σημερινή
υποχρέωση. κοινοποίησης όλων
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
δεδομένων, η οποία κοστίζει στις
επιχειρήσεις περίπου 130 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, και την προέγκριση; για
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων βάσει
δεσμευτικών εταιρικών κανόνων ή
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών.

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

Τάσεις όσον αφορά την προστασία
δεδομένων
»» Σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ
των ίσων δικαιωμάτων προστασίας σε όλη
την ΕΕ (89%).
»» Τα δύο τρία των Ευρωπαίων θεωρούν
ότι οι διαδικτυακές εταιρείες θα πρέπει
να είναι αρμόδιες για την προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων (67%).
»» Περισσότεροι από 4 στους δέκα
Ευρωπαίους πιστεύουν ότι η επιβολή
κανόνων προστασίας δεδομένων θα πρέπει
να διενεργείται σε επίπεδο ΕΕ (45%)
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ΤΙ ΣΚΟΠΌ ΈΧΕΙ Η ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ;

μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες
τους τη βεβαιότητα ότι τα δεδομένα τους
προστατεύονται δεόντως.

Με τον γενικό κανονισμό προστασίας
δεδομένων επιδιώκεται η απλοποίηση
και ο εξορθολογισμός των κανόνων
προστασίας δεδομένων ανά την
Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του
μεγαλύτερου βαθμού εναρμόνισης και
της καθιέρωσης υπηρεσιών μίας στάσης
για την εφαρμογή. Κάθε επιχείρηση
θα είναι υπόλογη μόνο σε μία αρχή
προστασίας δεδομένων και τόσο οι
επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές
θα έχουν ένα ενιαίο σημείο επαφής. Ο
κανονισμός θα απλοποιήσει επίσης τις
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων εκτός
της ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση του
παγκόσμιου εμπορίου.

Ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε επίπεδο
ΕΕ θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
επιχειρηματική δραστηριότητα και θα
καταστήσει την Ευρώπη πόλο έλξης
για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντάς της
ταυτόχρονα να προωθήσει υψηλές
προδιαγραφές για την προστασία
δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
από τις επιχειρήσεις για επενδύσεις,
τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.
Αυτή η απλοποίηση του κανονιστικού
περιβάλλοντος θα προσφέρει στην ΕΕ
ένα πιο προβλέψιμο επιχειρηματικό
περιβάλλον, με ένα σύνολο κανόνων που
προάγουν την καταναλωτική πίστη και
την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

Με την εξάλειψη του κατακερματισμού
της νομοθεσίας και τη μείωση των
διοικητικών υποχρεώσεων (π.χ.
απαίτηση κοινοποίησης) θα ήταν
δυνατό να εξοικονομηθούν 2,3
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ
ΑΥΤΌ;

Ποιες είναι οι κυριότερες αλλαγές;

Οι νέοι απλούστεροι, σαφέστεροι και
αυστηρότεροι κανόνες θα διευκολύνουν
τους πολίτες όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων τους στο διαδίκτυο.
Θα περιορίσουν επίσης σημαντικά τις
δαπάνες των επιχειρήσεων, παρέχοντας
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις
εταιρείες της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο,
καθώς αυτές, λειτουργώντας μέσα σε ένα
απλούστερο κανονιστικό περιβάλλον, θα

»» Δημιουργία ενιαίου συνόλου κανόνων που θα ισχύουν σε όλη την ΕΕ
»» Καθιέρωση «υπηρεσιών μίας στάσης»: μία αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΠΔ) θα
είναι υπεύθυνη για μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε περισσότερες χώρες (η
ΑΠΔ της χώρας στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της).
»» Κατάργηση των περιττών γραφειοκρατικών απαιτήσεων όπως οι υποχρεώσεις
κοινοποίησης.
»» απλοποίηση των διαβιβάσεων δεδομένων εκτός της ΕΕ με ταυτόχρονη διασφάλιση
της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

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