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Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η αξία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
των ευρωπαίων πολιτών είναι δυνατόν
να αυξάνεται κατά σχεδόν 1 τρισ. ευρώ
ετησίως έως το 2020. Η ενίσχυση των
προτύπων υψηλού επιπέδου της Ευρώπης
σχετικά με την προστασία των δεδομένων
συνεπάγεται, επομένως, επιχειρηματικές
δραστηριότητες — όχι επιβάρυνση στην
καινοτομία. Καθώς οι καταναλωτές
ανησυχούν όλο και περισσότερο για την

προστασία της ιδιωτικής ζωής, η απώλεια
της εμπιστοσύνης οδηγεί σε απώλεια
ευκαιριών και εσόδων για τις εταιρείες.
Οι πρόσφατες πολύκροτες παραβιάσεις
δεδομένων ώθησαν τους καταναλωτές
να εγκαταλείψουν παρόχους υπηρεσιών
που δεν προστάτευαν επαρκώς τα
προσωπικά δεδομένα. Οι εταιρείες της
ΕΕ που προσφέρουν υπηρεσίες φιλικές
προς την ιδιωτική ζωή μπορεί να είναι
πιο ελκυστικές για τους καταναλωτές
και, συνεπώς, πιο ανταγωνιστικές. Η ΕΕ
έχει τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας
δεδομένων στον κόσμο. Αυτό δημιουργεί
εμπιστοσύνη.

Τι είναι τα «μαζικά δεδομένα»;
Ο όρος «μαζικά δεδομένα» αναφέρεται σε μεγάλα σύνολα διαφορετικών τύπων
δεδομένων που παράγονται από διάφορες πηγές, όπως π.χ. πρόσωπα, μηχανές
ή αισθητήρες. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να αφορούν πληροφορίες για το κλίμα,
δορυφορικές εικόνες, ψηφιακές εικόνες και βίντεο, στοιχεία συναλλαγών ή σήματα
GPS. Τα μαζικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα: δηλαδή,
τυχόν πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο και μπορεί να είναι οτιδήποτε από ένα όνομα,
μια φωτογραφία, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τραπεζικά στοιχεία,
αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ιατρικές πληροφορίες ή διεύθυνση IP
του υπολογιστή.
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Τάσεις όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων
»» Το 81% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι δεν
έχει πλήρη έλεγχο επί των προσωπικών
του δεδομένων στο διαδίκτυο Ευρωβαρόμετρο, 2015.
»» Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων
(69%) θα ήθελε να δώσει τη ρητή
έγκρισή της πριν από τη συλλογή και την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
τους – Ευρωβαρόμετρο, 2015.
»» Μόνο το 24% των Ευρωπαίων έχει
εμπιστοσύνη σε διαδικτυακές επιχειρήσεις,
όπως οι μηχανές έρευνας, οι ιστότοποι
κοινωνικής δικτύωσης και οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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«Είναι καλύτερα στην Ευρώπη»
»» Οι αγορές μαζικών δεδομένων είναι παρόμοιες με τις αγορές υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους – είναι νέες, ανθηρές και σε
μεγάλο βαθμό αόριστες, με μεγάλες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό καθοριστικό παράγοντα
για την ανάπτυξη των εν λόγω αγορών στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές πρέπει να εμπιστεύονται τις εταιρείες για να αποδεχτούν
τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Οι εταιρείες που είναι φιλικές προς την ιδιωτική ζωή εν προκειμένω έχουν ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα και το φιλικό περιβάλλον προς την ιδιωτική ζωή στην Ευρώπη είναι το κίνητρο που μπορεί να οδηγήσει εταιρείες που
χρησιμοποιούν καινοτόμους τεχνολογίες να εγκατασταθούν στην ΕΕ.
»»
»» Η Αpple επενδύει 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων.
»» Η εταιρεία νεφοϋπολογιστικής Salesforce.com επέκτεινε τις επενδύσεις της στην Ευρώπη ανοίγοντας νέα κέντρα δεδομένων στο
ΗΒ (2014) και τη Γερμανία (2015). Σχεδιάζει δε να ανοίξει ακόμη ένα κέντρο δεδομένων στη Γαλλία. Σύμφωνα με τη διοίκηση της
Salesforce.com, το νέο κέντρο δεδομένων αποτελεί «κάλυψη του κενού στην Ευρώπη», που αντικατοπτρίζει με τη σειρά του το
κύρος της Ευρώπης ως της ταχύτερα αναπτυσσόμενης περιοχής για τη Salesforce για το οικονομικό έτος 2013.
»» Η IBM άνοιξε νέα κέντρα δεδομένων υπολογιστικού νέφους στο ΗΒ, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία για να προσφέρει
υπηρεσίες φιλικές προς την ιδιωτικότητα.
»» Η Zettabox.com είναι ένα παράδειγμα αυθεντικά ευρωπαϊκής λύσης αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος. Το σύνθημά της είναι
«Είναι καλύτερα στην Ευρώπη». Η Zettabox αποφάσισε να εγκαταστήσει όλες τις επιχειρήσεις της στην Ευρώπη για να παράσχει
υψηλής ποιότητας υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
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Η δέσμη μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων οικοδομεί μια ενιαία, ισχυρή, και
ολοκληρωμένη δέσμη κανόνων για την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ. Θα ενθαρρύνει την
καινοτομία στις υπηρεσίες διατηρήσιμων δεδομένων μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και
της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή αγορά. Με τον τρόπο αυτό, προωθεί τη δημιουργία
ενάρετου κύκλου μεταξύ της προστασίας ενός θεμελιώδους δικαιώματος, της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών και της οικονομικής ανάπτυξης:
Περισσότερη εμπιστοσύνη –πληθώρα ερευνών και μελετών αγοράς δείχνουν ότι η επιτυχία των
παρόχων να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες και προϊόντα, χρησιμοποιώντας μαζικά δεδομένα εξαρτάται
από την ικανότητά τους να αναπτύξουν και να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

> ΠΩΣ: Ισχυρότερα δικαιώματα για πολίτες (πρόσβαση και διόρθωση προσωπικών δεδομένων, ρητό
δικαίωμα στη λήθη, δικαίωμα αντίταξης σε επεξεργασία δεδομένων και δικαίωμα ενημέρωσης, όταν
παραβιάζεται η ασφάλεια των δεδομένων).
Πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά για νεοσύστατες επιχειρήσεις – ένα νέο δικαίωμα για
φορητότητα των δεδομένων θα επιτρέψει στους πολίτες να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα τους
από έναν πάροχο υπηρεσίας και να τα μεταφέρουν σε κάποιον άλλο.
> ΠΩΣ: Νεοσύστατες και μικρότερες εταιρείες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε αγορές
δεδομένων στις οποίες κυριαρχούν ψηφιακοί γίγαντες και να προσελκύουν καταναλωτές με λύσεις
φιλικές προς την ιδιωτική ζωή. Αυτό θα καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανταγωνιστική.
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Ενίσχυση της διαφάνειας – Οι πολίτες χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις
πολιτικές προστασίας των δεδομένων και το τι συμβαίνει στα δεδομένα τους, όταν αυτά
υφίστανται επεξεργασία για διαδικτυακές υπηρεσίες.
> ΠΩΣ: Θα ζητηθεί από τις οργανώσεις να δημοσιεύσουν διαφανείς και εύκολα
προσβάσιμες πολιτικές για την προστασία των δεδομένων. Απλά εικονίδια σε
έναν ιστότοπο μπορούν να εξηγούν πώς, από ποιον και με ποιου την ευθύνη θα
υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα.
Παιχνίδι με τους ίδιους κανόνες – 28 εθνικές νομοθεσίες θα αντικατασταθούν από
ένα, απλό και σαφές νομικό πλαίσιο και υπηρεσία μίας στάσης για διακυβέρνηση και
εφαρμογή.
> ΠΩΣ: Ένας νόμος για όλη την ήπειρο μειώνει τη γραφειοκρατία και το κόστος,
δημιουργώντας τις αναγκαίες συνθήκες για τις εταιρείες της ΕΕ, ιδίως τους
μικρούς παίκτες, όπως π.χ. οι νεοσύστατες εταιρείες, ώστε να εκμεταλλευτούν τις
δυνατότητες των μαζικών δεδομένων στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι εταιρείες θα
υπάγονται σε μία και μοναδική αρχή εποπτείας και όχι σε 28, γεγονός που καθιστά
την επεξεργασία δεδομένων απλούστερη και φτηνότερη
«Προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού» – Η μεταρρύθμιση βοηθά τους υπευθύνους
μαζικών δεδομένων, απαιτώντας από αυτούς να επενδύσουν σε καλές πρακτικές
προστασίας δεδομένων, καθιστώντας τις ουσιώδες συστατικό στοιχείο του
επιχειρησιακού σχεδίου τους.
> ΠΩΣ: Η νέα αρχή «προστασία δεδομένων εκ σχεδιασμού» παρέχει κίνητρα σε
αρχιτέκτονες των αναλύσεων των μαζικών δεδομένων να χρησιμοποιούν τεχνικές,
όπως π.χ. η ανωνυμοποίηση, η ψεδωνυμοποίηση, η κρυπτογραφία και πρωτόκολλα
για ανώνυμες επικοινωνίες. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και,
ιδίως, τις αρχές εποπτείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξασφαλιστεί ότι οι
επιχειρήσεις λαμβάνουν επαρκή καθοδήγηση σχετικά με τις εν λόγω τεχνικές

Απλούστευση της ζωής για
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις
και άλλους μικρούς παίκτες:
εξαιρέσεις των κανόνων
»» Δεν χρειάζονται υπεύθυνοι προστασίας
δεδομένων: οι εταιρείες δεν θα
χρειαστεί να ορίσουν κάποιον, εκτός αν
η επεξεργασία δεδομένων είναι η βασική
επιχειρηματική δραστηριότητά τους.
»» Δεν χρειάζονται πλέον κοινοποιήσεις:
οι κοινοποιήσεις σε αρχές εποπτείας
είναι γραφειοκρατική επιβάρυνση,
η οποία κοστίζει στις επιχειρήσεις
130 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Η μεταρρύθμιση θα τις καταργήσει
εντελώς.
»» Δεν χρειάζονται υπερβολικά αιτήματα
πρόσβασης δεδομένων: οι εταιρείες
μπορούν να χρεώσουν τέλος για την
παροχή πρόσβασης σε προσωπικά
δεδομένα, όταν τα αιτήματα αυτά
γίνονται υπερβολικά.
»» Δεν χρειάζονται εκτιμήσεις επιπτώσεων:
οι μικροί παίκτες δεν θα πρέπει να
διενεργούν εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον
αφορά την προστασία των δεδομένων,
εκτός αν υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για
τους πολίτες.

ΊΔΙΟΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΕΕ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΕΚΤΌΣ ΕΕ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΟΦΈΛΗ ΤΩΝ
ΜΑΖΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία
δεδομένων θα ισχύουν όχι μόνο για
τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αλλά και για
αλλοδαπές εταιρείες που προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες
της ΕΕ ή που παρακολουθούν τη
συμπεριφορά τους. Με άλλα λόγια, οι
ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται σε όλες
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ΕΕ ανεξάρτητα από την
προέλευσή τους. Με τον τρόπο αυτό
θα δημιουργηθούν ισότιμοι όροι
ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών
και μη ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις από άλλες
περιοχές του κόσμου θα πρέπει
να τηρούν τους ίδιους κανόνες με
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από
την Ευρώπη. Πρόκειται για θεμιτό
ανταγωνισμό σε έναν παγκοσμιοποιημένο
κόσμο.

Το βασικό πλεονέκτημα των μαζικών
δεδομένων είναι ότι μπορούν
να αποκαλύψουν σχέσεις μεταξύ
διαφόρων πηγών και συνόλων
δεδομένων, προσφέροντας έτσι
χρήσιμες πληροφορίες. Ας σκεφθούμε,
παραδείγματος χάριν, την υγεία, την
επισιτιστική ασφάλεια, τα ευφυή
συστήματα μεταφορών, την ενεργειακή
απόδοση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Τα εν λόγω δεδομένα καθιστούν τελικά
δυνατή την αύξηση της παραγωγικότητας
και τη βελτίωση των υπηρεσιών,
οι οποίες αποτελούν την πηγή της
οικονομικής ανάπτυξης. Η χρήση μαζικών
δεδομένων από τους κορυφαίους 100
κατασκευαστές της ΕΕ θα μπορούσε να
οδηγήσει σε εξοικονόμηση ύψους 425
δισ. ευρώ και, έως το 2020, οι αναλύσεις
μαζικών δεδομένων θα μπορούσαν να
ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη
της ΕΕ κατά επιπλέον 1,9 % του ΑΕγχΠ,
ποσοστό που σημαίνει αύξηση ύψους
206 δισ. ευρώ.

Ενθάρρυνση καινοτομίας: αυτοκίνητα χωρίς οδηγό

ΤΑ ΜΑΖΙΚΆ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΘΈΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΉΣ ΖΩΉΣ
Η διασφάλιση της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων καθίσταται
πιο δύσκολη, καθώς οι πληροφορίες
πολλαπλασιάζονται και ανταλλάσσονται
ολοένα και περισσότερο σε ολόκληρο
τον κόσμο. Οι πληροφορίες σχετικά
με την υγεία του ενδιαφερομένου,
τη γεωγραφική θέση του, τη χρήση
ηλεκτρισμού, τις διαδικτυακές
δραστηριότητες κ.λπ. μπορούν να
δημοσιοποιούνται, γεγονός που προκαλεί
ανησυχίες για την κατάρτιση προφίλ,
τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό και την
απώλεια ελέγχου.
Η ανάλυση των μαζικών δεδομένων δεν
αφορά πάντα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα. Ωστόσο, όταν αφορά
προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις
αρχές προστασίας των δεδομένων: Ο
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ ορίζει ότι κάθε άνθρωπος
έχει δικαίωμα στην προστασία των
προσωπικών του δεδομένων σε όλες
τις πτυχές της ζωής του: στο σπίτι, στην
εργασία, στις αγορές του, ως ασθενής,
στο αστυνομικό τμήμα ή στο διαδίκτυο.
Τα μαζικά δεδομένα δεν διαφέρουν.

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευκολύνει τη μετατροπή μεγάλων ιδεών σε προϊόντα
και υπηρεσίες που θα αποφέρουν στην οικονομία μας ανάπτυξη και απασχόληση.
Τα οχήματα χωρίς οδηγό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Η τεχνολογία
οχημάτων χωρίς οδηγό σημαίνει μεγαλύτερη ανταλλαγή δεδομένων αυτοκινήτων,
συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κανόνες προστασίας
δεδομένων συμβαδίζουν με καινοτόμους και προοδευτικές λύσεις από ευρωπαίους
κατασκευαστές αυτοκινήτων. Για παράδειγμα, σε περίπτωση σύγκρουσης, τα
αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall
μπορούν να καλούν αυτόματα το πλησιέστερο κέντρο έκτακτης ανάγκης. Αυτό
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφικτής και αποτελεσματικής λύσης που συνάδει
με το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Με τους νέους κανόνες,
η λειτουργία του συστήματος eCall θα καταστεί ευκολότερη, απλούστερη και πιο
αποτελεσματική από την άποψη της προστασίας των δεδομένων.
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