Με ποιον τρόπο η μεταρρύθμιση του ενωσιακού
καθεστώτος προστασίας των δεδομένων θα
προσαρμόσει τους σχετικούς κανόνες στις νέες
τεχνολογικές εξελίξεις;
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ΑΛΛΑΓΉ ΠΑΡΌΧΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ —
ΠΏΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Η
ΦΟΡΗΤΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και οι ιστότοποι ανάρτησης
φωτογραφιών επιτρέπουν στους
χρήστες να αποθηκεύουν εκατοντάδες
φωτογραφίες, προσωπικά μηνύματα
και στοιχεία επικοινωνίας. Αν,
για παράδειγμα, ένα άτομο που
έχει αναρτήσει φωτογραφίες σε
ειδικό ιστότοπο αποφασίσει να
χρησιμοποιήσει έναν άλλο πάροχο
υπηρεσιών, πρέπει να μπορεί να
μεταφέρει όλες αυτές τις φωτογραφίες
χωρίς προβλήματα ή απώλειες. Σε έναν
κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται
διαρκώς, οι χρήστες δεν πρέπει να
περιορίζονται σ’ έναν πάροχο απλώς
και μόνο επειδή δυσκολεύονται να
μεταφέρουν τα δεδομένα τους. Τέτοιες
πρακτικές πλήττουν τον ανταγωνισμό
και τη δυνατότητα επιλογής.

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;

Ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών
εξελίξεων και της παγκοσμιοποίησης
έχουν αλλάξει ριζικά την κλίμακα και τον
τρόπο συλλογής, πρόσβασης, χρήσης και
διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Υπάρχουν αρκετοί βάσιμοι λόγοι
για την επανεξέταση και τη βελτίωση των
ισχυόντων κανόνων, οι οποίοι θεσπίστηκαν
το 1995: ο ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένος
χαρακτήρας των ροών δεδομένων, το
γεγονός ότι τεράστιοι όγκοι προσωπικών
πληροφοριών συλλέγονται, διαβιβάζονται
και ανταλλάσσονται μεταξύ ηπείρων και
σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε κλάσματα
του δευτερολέπτου και, τέλος, η εμφάνιση
του υπολογιστικού νέφους. Ειδικότερα,
το υπολογιστικό νέφος –όπου οι χρήστες
έχουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς
πόρους από απόσταση, αντί να τους
έχουν στον υπολογιστή τους– δημιουργεί
νέες προκλήσεις για τις εποπτικές αρχές
προστασίας των δεδομένων, καθώς τα
δεδομένα μπορούν να μετακινούνται –και
συμβαίνει πράγματι να μετακινούνται– από
μια δικαιοδοσία σε μια άλλη, ακόμα και
εκτός ΕΕ, σε μια στιγμή. Για να διασφαλιστεί
η συνέχεια της προστασίας των δεδομένων,
οι κανόνες πρέπει να προσαρμοστούν στις
τεχνολογικές εξελίξεις.
Δικαιοσύνη και
καταναλωτές
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Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
και Καταναλωτών

Τάσεις όσον αφορά την προστασία των
δεδομένων
»» Η ευρεία πλειονότητα των ατόμων (71%)
εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι η παροχή
προσωπικών πληροφοριών συνιστά διαρκώς
μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης ζωής και
δέχεται ότι, εάν επιθυμεί να αποκτήσει προϊόντα
ή υπηρεσίες, δεν έχει άλλη επιλογή από την
παροχή των πληροφοριών αυτών.
»» Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους που
είναι χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν
ένα ηλεκτρονικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ανάλογο
είναι και το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν
δικτυακούς τόπους ανταλλαγής μηνυμάτων ή
συνομιλίας.
»» Το 69% υποστηρίζει ότι θα πρέπει να απαιτείται
η ρητή του έγκριση σε κάθε περίπτωση πριν από
τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων
του.
»» Περισσότεροι από έξι στους δέκα ερωτηθέντες
απάντησαν ότι δεν εμπιστεύονται τις εταιρείες
σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας ούτε τους
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (62%) ή τις
διαδικτυακές επιχειρήσεις (63%).
»» Το 67% θεωρεί σημαντική τη δυνατότητα
μεταβίβασης δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε άλλον πάροχο διαδικτυακών
υπηρεσιών («φορητότητα των δεδομένων»).
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο
431 - Προστασία των
δεδομένων, Ιούνιος 2015

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΊΣΤΑΤΑΙ Η
ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΎ
ΚΑΘΕΣΤΏΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ;
Ο νέος γενικός κανονισμός για την
προστασία των δεδομένων θεσπίζει
μία, ενιαία, τεχνολογικά ουδέτερη και
διαχρονική δέσμη κανόνων σ’ ολόκληρη
την ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα
από την εξέλιξη της τεχνολογίας και του
ψηφιακού περιβάλλοντος στο μέλλον,
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
στην ΕΕ θα είναι ασφαλή και θα
κατοχυρώνεται το θεμελιώδες δικαίωμα
των ατόμων στην προστασία των
δεδομένων τους.
Ο νέος κανονισμός θα ενισχύσει
επίσης το «δικαίωμα στη λήθη», ώστε,
όταν κάποιος δεν επιθυμεί πλέον την
επεξεργασία των δεδομένων του και
εάν δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για τη
διατήρησή τους από έναν οργανισμό, τα
δεδομένα πρέπει να διαγράφονται από το
σύστημα του οργανισμού.
Οι πολίτες θα έχουν επίσης δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή θα
μπορούν να ζητήσουν αντίγραφο των

δεδομένων τους από μία διαδικτυακή
εταιρεία και να το μεταφέρουν σε
μια άλλη χωρίς η πρώτη εταιρεία να
μπορεί να τους εμποδίσει. Οι προτάσεις
αυτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση
της εμπιστοσύνης στο διαδικτυακό
περιβάλλον, προς όφελος τόσο των
ατόμων όσο και των επιχειρήσεων.
Οι νέοι κανόνες θα διαμορφώσουν
συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού: όλες
οι μη ενωσιακές εταιρείες θα πρέπει
να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες με
τις ενωσιακές εταιρείες όταν παρέχουν
εμπορεύματα και υπηρεσίες εντός ΕΕ.

ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΌΦΕΛΟΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΕΙ;
Αυτή η εμπιστοσύνη θα δώσει στους
καταναλωτές τη δυνατότητα να έρχονται
σε επαφή με καινοτόμες τεχνολογίες
και να πραγματοποιούν διαδικτυακές
αγορές με την απόλυτη βεβαιότητα ότι τα
δεδομένα τους θα είναι προστατευμένα.
Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα και
υπηρεσίες που προστατεύουν την
ιδιωτική ζωή θα φέρει νέες επενδύσεις,
θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα
αποδεσμεύσει τις δυνατότητες της ενιαίας
αγοράς να παρέχει μεγαλύτερη ποικιλία

αγαθών σε χαμηλότερες τιμές. Αυτή η
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας
θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις,
ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αναπτυχθούν
στον μέγιστο βαθμό στο πλαίσιο
της ενιαίας αγοράς. Με τη θέσπιση
διαχρονικών, τεχνολογικά ουδέτερων
κανόνων, οι προτάσεις της Επιτροπής
θα εξασφαλίζουν διαρκή ασφάλεια όσον
αφορά την προστασία των δεδομένων
στο διαδίκτυo. Η μεταρρύθμιση του
ενωσιακού καθεστώτος προστασίας των
δεδομένων θα ενισχύσει τις υπηρεσίες
μαζικών δεδομένων στην Ευρώπη,
προωθώντας τη θέσπιση αρχών
όπως η «προστασία των δεδομένων
εξ ορισμού» και η «προστασία των
δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό»,
αυξάνοντας τη διαφάνεια, τονώνοντας
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και
εντείνοντας τον ανταγωνισμό μέσω του
νέου δικαιώματος της φορητότητας των
δεδομένων, καθώς και της δημιουργίας
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην ενιαία αγορά.

Ποιες θα είναι οι βασικές αλλαγές;
»» Εξασφαλίζονται η εύκολη πρόσβαση των ατόμων στα προσωπικά τους δεδομένα και
η ελευθερία τους να μεταφέρουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν
πάροχο υπηρεσιών σ’ έναν άλλο.

Για περισσότερες ερωτήσεις:

»» Θεσπίζεται το δικαίωμα στη λήθη, ώστε να μπορούν τα άτομα να διαχειρίζονται
καλύτερα τους κινδύνους που απειλούν την προστασία των δεδομένων διαδικτυακά.
Όταν κάποιος δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία των δεδομένων του και εάν δεν
συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους, τα δεδομένα θα διαγράφονται.

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

»» Διασφαλίζεται ότι, όταν απαιτείται η συγκατάθεση των ατόμων για την επεξεργασία
των προσωπικών τους δεδομένων, η συγκατάθεση αυτή θα παρέχεται πάντα ρητά.
»» Θέσπιση ενιαίας δέσμης κανόνων, η οποία θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.
»» Καθιέρωση σαφών κανόνων για τις περιπτώσεις όπου η ενωσιακή νομοθεσία
εφαρμόζεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων εκτός ΕΕ.
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