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Eiropas datu aizsardzības
iestādes ir atklājušas, ka
kartēšanas pakalpojums,
kas nodrošina ielu skatu
fotoattēlus, uzņemot fotoattēlus
vairākās Eiropas pilsētās, ir apkopojis
personas datus no neaizsargātiem WiFi tīkliem. Atklājums izraisīja atšķirīgu
datu aizsardzības iestāžu reakciju
– dažas pieprasīja tūlītēju datu
iznīcināšanu, bet citas lūdza, lai tie
tiktu saglabāti kā pierādījums. Turklāt
arī iestāžu tiesiskās aizsardzības
līdzekļi dažādās ES valstīs
atšķīrās – dažas piemēroja naudas
sodus, bet citas neveica nekādas
darbības. Šī atšķirīgā pieeja vienai
situācijai liecina, ka ir nepieciešama
saskaņotāka pieeja personas
datu aizsardzībai un pārkāpumu
izskatīšanai. No tā labumu gūs gan
uzņēmumi, gan iedzīvotāji.

KĀ VECIE DATU AIZSARDZĪBAS
NOTEIKUMI KAVĒJA VIENOTO
TIRGU?
Šobrīd piemērojamie datu aizsardzības
noteikumi 28 ES dalībvalstīs ir atšķirīgi
un nekonsekventi. Uzņēmumiem ES var
nākties strādāt ar 28 dažādiem datu
aizsardzības noteikumu kopumiem.
Tādējādi rodas sadrumstalota tiesiskā
vide, kurā valda juridiskā nenoteiktība
un nevienlīdzīga personu aizsardzība.
Uzņēmumiem tas rada arī liekas
izmaksas un būtisku administratīvo
slogu. Šī sarežģītā situācija kavē
uzņēmējdarbību, jo īpaši mazos un
vidējos uzņēmumus (MVU), traucējot
tiem izvērst savu darbību ES, un ir
šķērslis ekonomiskajai izaugsmei.

Tiesiskuma un patērētāju
ģenerāldirektorāts

Attieksme pret datu aizsardzību

»» Valsts iestādēm (66 %) uzticas vairāk
nekā komerciāliem uzņēmumiem.
»» 69 % Eiropas iedzīvotāju ir bažas, ka viņu
personas dati, kurus glabā uzņēmumi, var
tikt izmantoti arī citiem nolūkiem, ne tikai
tiem, kam tie apkopoti.
»» Vairāk nekā 4 no 10 Eiropas iedzīvotājiem
vēlētos, lai datu aizsardzības noteikumi
tiktu īstenoti Eiropas līmenī (45 %), bet
tikai nedaudz mazāks skaits (42 %)
vēlētos, lai tos īsteno valsts līmenī.

KO NOZĪMĒ ES DATU
AIZSARDZĪBAS REFORMA?
Vispārīgā datu aizsardzības regula
ievieš jaunus noteikumus, lai novērstu
šķēršļus iekšējam tirgum, kas pastāv
tādēļ, ka 28 ES dalībvalstīs ir atšķirīgas
tiesiskās pieejas. Tas rada “vienlīdzīgus
spēles noteikumus ”datu apstrādei
visā ES. Regula nodrošina būtisku datu
aizsardzības noteikumu saskaņošanu
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ES līmenī, radot vienu tiesību aktu, kas
piemērojams visā ES. Viena tiesību akta
ieviešana, samazinot administratīvo
slogu, radīs 2,3 miljardu eiro
ietaupījumu gadā.
Visbeidzot, regula izveido arī
īstenošanas “vienas pieturas aģentūru”:
uzņēmējiem un organizācijām būs
jāsadarbojas tikai ar vienu datu
aizsardzības iestādi – to, kura darbojas
to pamatdarbības valstī.
Valstu datu aizsardzības iestādes
sadarbosies jautājumos, kuriem ir
plašāka ietekme Eiropas līmenī, tādējādi
nodrošinot, ka Eiropas iedzīvotāji var
būt pārliecināti, ka viņu tiesības ir
aizsargātas visā ES neatkarīgi no tā,
kurā vietā ES viņi dzīvo.

saviem klientiem varēs nodrošināt
garantiju, kuras pamatā ir stingrs
regulējums, ka viņu vērtīgie personas
dati tiks apstrādāti rūpīgi un uzcītīgi.
Uzņēmumiem, kas nodrošina
mākoņdatošanas pakalpojumus
– attālinātu datu uzglabāšanu un
apstrādi datoru serveros – uzticēšanās
saskaņotam ES normatīvajam
regulējumam būs būtiska vērtība un
pievilcīgs faktors investoriem.
Vienādu tiesību esamība visā ES
veicinās arī personu pārliecību par to,
ka viņu datu aizsardzība būs vienlīdz
stingra, lai arī kur viņu dati tiks
apstrādāti.

KĀ TAS PALĪDZĒS?

Kādas ir galvenās pārmaiņas?

Stiprāka, vienkāršāka un skaidrāka
datu aizsardzības sistēma mudinās
uzņēmumus plašāk izmantot digitālā
vienotā tirgus iespējas, veicinot
ekonomikas izaugsmi, inovāciju un
darbvietu izveidi. It īpaši tas palīdzēs
MVU. Jaunā sistēma arī nodrošina
ES uzņēmumiem priekšrocības
globālās konkurences jomā, jo tie

»» Viens tiesību akts, kas piemērojams visā ES.
»» “Vienas pieturas aģentūra” – ikviens uzņēmējs atskaitās tikai vienai datu aizsardzības
iestādei.
»» Labāka datu aizsardzības iestāžu sadarbība gadījumos, kas skar plašāku Eiropu.
»» Normatīvās vides vienkāršošana, krasi samazinot birokrātiju un atceļot nevajadzīgas
formalitātes, piemēram, vispārējas paziņošanas prasības, kas šobrīd izmaksā ap 130
miljoniem eiro gadā.

Jums ir jautājumi?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Sazinieties ar Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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