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TIESĪBAS TIKT
AIZMIRSTAM:
Austrijas jurisprudences
students pieprasīja visu informāciju,
kuru viņa profilā par viņu glabāja
sociālās tīklošanas vietne. Sociālais
tīkls viņam nosūtīja 1224 lapas ar
informāciju. Tostarp bija vairākus
gadus veci fotoattēli, vēstules un
ziņojumi viņa lapā, arī tādi, kurus
viņš it kā bija dzēsis. Viņš saprata,
ka vietne par viņu vāc daudz vairāk
informācijas, nekā viņš bija domājis
un, ka informācija, kuru viņš ir
dzēsis un kas tīklošanas vietnei nav
nepieciešama, tomēr tiek glabāta.

KĀDAS IR SOCIĀLĀS TĪKLOŠANAS
PROBLĒMAS?
Sociālie tīkli nodrošina noderīgu rīku,
lai sazinātos ar draugiem, ģimeni un
kolēģiem, taču tie arī rada risku, ka
jūsu personas informācija, fotoattēli
un komentāri var būt aplūkojami
daudz plašāk, nekā jūs to apzināties.
Dažreiz tas var radīt arī finansiālas un
psiholoģiskas sekas, kā arī ietekmēt
reputāciju. Lielākā daļa Eiropas

iedzīvotāju (71 %) uzskata, ka personas
datu atklāšana veido aizvien lielāku
mūsdienu dzīves daļu. Tajā pašā laikā
vairāk nekā seši no desmit lietotājiem
norāda, ka neuzticas stacionāro vai
mobilo tālruņu uzņēmumiem un
interneta pakalpojumu sniedzējiem
(62 %) vai tiešsaistes uzņēmumiem
(63 %). Lietotāji uzskata, ka viņi nespēj
pilnībā kontrolēt savus datus.

KĀDAS BŪS PĀRMAIŅAS?
Jaunie noteikumi stiprina tiesības
tikt aizmirstam, lai gadījumā, ja vairs
nevēlaties, lai tiktu apstrādāti jūsu
personas dati, un organizācijai vairs
nav likumīga iemesla tos glabāt,
tai būtu pienākums tos dzēst no
savas sistēmas. Par datu apstrādi
atbildīgajām personām ir jāpierāda, ka
tām ir pamats datus glabāt, nevis jums
jāpierāda, ka jūsu datu apkopošana nav
nepieciešama. Sniedzējiem ir jāņem
vērā princips par “datu aizsardzību
pēc noklusējuma”, kas nozīmē,
ka noklusējuma uzstādījumiem ir
jābūt tādiem, kas visvairāk aizsargā
privātumu. Uzņēmumiem būs
pienākums pēc iespējas skaidrāk,
saprotamāk un pārskatāmāk informēt
jūs par to, kā jūsu personas dati tiks
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Attieksme pret datu aizsardzību
»» 71 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka
personas informācijas atklāšana ir aizvien
lielāka mūsdienu dzīves daļa.
»» Visbūtiskākie iemesli datu atklāšanai ir
iespēja veikt maksājumus tiešsaistē (46 %)
vai pasūtīt pirkuma piegādi (44 %) un piekļūt
pakalpojumam (36 %).
»» Lielākā daļa cilvēku nejūtas ērti, apzinoties,
ka interneta uzņēmumi izmanto viņu
personīgo informāciju, lai pielāgotu reklāmu.
»» Tikai piektā daļa respondentu norāda, ka tad,
kad tiek lūgti tiešsaistē norādīt personīgo
informāciju, vienmēr ir informēti par datu
vākšanas nosacījumiem un datu iespējamo
izmantojumu.
»» Tikai nedaudz vairāk par četriem no desmit
respondentiem, kuri lieto tiešsaistes
sociālos tīklus, nav centušies izmainīt savus
privātuma uzstādījumus.
»» No tiem, kas nav mainījuši savus privātuma
uzstādījumus, aptuveni ceturtā daļa to nav
darījusi tādēļ, ka tic, ka vietnes ir izvēlējušās
atbilstīgus uzstādījumus.
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izmantoti, lai jūs varētu pieņemt
vispareizāko lēmumu par to, kādus
datus norādīt. Šo informāciju var
nodrošināt kopā ar viegli saprotamām
standartizētām ikonām.
Datu aizsardzības reforma ļaus jums
vieglāk piekļūt saviem datiem un
piešķirs jums datu pārnesamības
tiesības, proti, būs vieglāk pārnest
personas datus no viena pakalpojumu
sniedzēja pie cita. Tāpat tā nodrošinās,
ka tad, ja lietotāji sniedz piekrišanu
uzņēmumiem izmantot viņu personas
datus, šī piekrišana tiks sniegta, veicot
skaidru apstiprinošu darbību un pilnīgi
apzināti. Tas lietotājiem ļaus kontrolēt
savus datus un palīdzēs veicināt
uzticēšanos tiešsaistes videi.

nodrošina 20 % ieguldījuma kopējā
ražīguma pieaugumam Eiropā un 40 %
no kopējām investīcijām, kas paredzētas
nozarei, personu uzticēšanās tiešsaistes
pakalpojumiem ir ļoti būtiska, lai
stimulētu ekonomikas izaugsmi ES.
Tā kā notiek aizvien lielāka datu
plūsmu globalizācija un pieaug
mākoņdatošanas apjomi, pastāv
risks, ka cilvēki var zaudēt kontroli
pār saviem datiem tiešsaistē. Jaunie
noteikumi ļaus cilvēkiem kontrolēt savus
personas datus un veicinās uzticēšanos
sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem
un pirkumu veikšanai tiešsaistē, un
komunikācijai kopumā.

KĀDS NO TĀ LABUMS DIGITĀLAJAI
EKONOMIKAI?
Kādas būs galvenās pārmaiņas?

Augsts datu aizsardzības līmenis ir ļoti
būtisks, lai veicinātu cilvēku uzticēšanos
tiešsaistes pakalpojumiem un
digitālajai ekonomikai kopumā. Bažas
par privātumu ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc cilvēki preces un
pakalpojumus neiegādājas tiešsaistē.
Tā kā tehnoloģiju nozare tiešā veidā

»» Tiks stiprinātas “tiesības tikt aizmirstam”, lai palīdzētu cilvēkiem labāk pārvaldīt
datu aizsardzības riskus tiešsaistē. Kad personas vairs nevēlēsies, lai viņu dati
tiktu apstrādāti, un nebūs likumīga pamata tos saglabāt, dati tiks dzēsti. Noteikumi
attiecas uz pilnvaru palielināšanu cilvēkiem, nevis pagātnes notikumu dzēšanu,
vēstures pārrakstīšanu vai preses brīvības ierobežošanu.
»» Garantēta viegla piekļuve saviem datiem.
»» Ieviestas tiesības personām brīvi pārnest savus personas datus no viena
pakalpojumu sniedzēja pie cita (datu pārnesamība).
»» Nodrošināts, ka piekrišana, ja to izmanto kā likumīgu pamatu apstrādei, ir jāsniedz
ar paziņojumu vai skaidru apstiprinošu darbību.
»» Palielinātas to personu, kuras apstrādā datus, atbildība un pārskatatbildība,
ieviešot datu aizsardzības speciālistus uzņēmumos, kuru pamatdarbība ir saistīta
ar personas datu apstrādi lielā apjomā, un principus par “datu aizsardzību pēc
noklusējuma” un “integrētu datu aizsardzību”, lai nodrošinātu to, ka preces
un pakalpojumi jau kopš to ieceres brīža integrē atbilstīgus datu aizsardzības
uzstādījumus un aizsardzības pasākumus.

Jums ir jautājumi?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
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