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Mākoņdatošana nozīmē to, ka
datus var apstrādāt Pekinā,
uzglabāt Bostonā un piekļūt
tiem Budapeštā. Digitālajā
gadsimtā dati nepārtraukti tiek pārvietoti
starp valstīm gan ES, gan ārpus tās. Taču
ne visas valstis nodrošina vienādu personas
datu aizsardzības līmeni.
Saistoši korporatīvie noteikumi ir viens
no rīkiem, ko var izmantot, lai efektīvi
aizsargātu personas datus, kad tie tiek
sūtīti vai apstrādāti ārpus ES. Uzņēmēji
šādus noteikumus var pieņemt brīvprātīgi,
un tos var izmantot datu sūtīšanai starp
uzņēmumiem, kuri ir vienas korporatīvās
grupas dalībnieki. Šobrīd, lai korporatīvie
noteikumi tiktu apstiprināti, tie jāpārbauda
vismaz trim datu aizsardzības iestādēm.
Jaunā vispārīgā datu aizsardzības
regula vienkāršos saistošos korporatīvos
noteikumus un racionalizēs apstiprināšanas
procesu, jo noteikumi būs jāapstiprina vienai,
nevis vairākām datu aizsardzības iestādēm.
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Tiesiskuma un patērētāju
ģenerāldirektorāts

KĀPĒC IR BŪTISKA
STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA?
Personas dati aizvien biežāk tiek sūtīti
pāri robežām – gan virtuālām, gan
ģeogrāfiskām – un uzglabāti serveros
vairākās valstīs gan ES, gan ārpus
tās. Tāda ir mākoņdatošanas būtība.
Datu plūsmu globālais raksturs liek
starptautiskā līmenī stiprināt personu
datu aizsardzības tiesības. Tam
nepieciešami stingri personas datu
aizsardzības principi, lai atvieglotu
personas datu plūsmu pāri robežām,
vienlaikus nodrošinot augstu un
konsekventu aizsardzības līmeni
bez trūkumiem un nevajadzīgiem
sarežģījumiem.

KO NOZĪMĒ ES DATU
AIZSARDZĪBAS REFORMA?
Reaģējot uz šiem izaicinājumiem,
jaunā vispārīgā datu aizsardzības
regula ievieš sistēmu, kas nodrošinās
to, ka, šos datus nosūtot ārpus ES,
personas datu ES līmeņa aizsardzība
netiek apdraudēta. Tostarp ir skaidri
noteikumi, kas paredz, kad ES tiesību
akts ir piemērojams uzņēmumiem
vai organizācijām, kas reģistrētas
ārpus ES, it īpaši paskaidrojot, ka, ja
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Attieksme pret datu aizsardzību

»» Puse no visiem Eiropas interneta
lietotājiem uztraucas, ka var kļūt par
krāpšanas upuriem ļaunprātīgas viņu
personas datu izmantošanas dēļ. (50 %).
»» Mazāk par trešdaļu Eiropas iedzīvotāju
uzticas tālruņu kompānijām un interneta
pakalpojumu sniedzējiem (33 %);
un mazāk par ceturtdaļu uzticas
tiešsaistes uzņēmumiem, piemēram,
meklētājprogrammām, sociālās tīklošanas
vietnēm un e-pasta pakalpojumiem
(24 %).
»» Gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji (89 %)
atbalsta vienlīdzīgas tiesības uz
aizsardzību visā ES neatkarīgi no valsts,
kurā ir reģistrēts uzņēmums, kurš piedāvā
pakalpojumus.
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uzņēmuma darbība ir saistīta ar preču
vai pakalpojumu piedāvāšanu ES
iedzīvotājiem, vai ar viņu paradumu
novērošanu, ir piemērojami ES
noteikumi. Jaunā racionalizētā
procedūra tā dēvētajiem “lēmumiem par
aizsardzības līmeņa pietiekamību”, kas
nodrošinās brīvu informācijas plūsmu
starp ES un ārpus ES valstīm. Lēmums
par aizsardzības līmeņa pietiekamību
ir atzinums, ka attiecīgā valsts ārpus
ES saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai
starptautiskām saistībām nodrošina
atbilstīgu datu aizsardzības līmeni.
Šādi lēmumi par aizsardzības līmeņa
pietiekamību tiks pieņemti Eiropas
līmenī, pamatojoties uz skaidriem
kritērijiem, kuri tiks piemēroti arī
policijas sadarbībai un krimināltiesībām.

Visbeidzot, veicinot vispārējus
standartus, regula nodrošinās
nepārtrauktu Eiropas līderību datu
plūsmu aizsardzības jomā visā pasaulē.

KĀ TAS PALĪDZĒS?
ES sadarbojoties ar valstīm, kuras
nav dalībvalstis, regula nodrošinās, lai
iedzīvotāju dati būtu aizsargāti visā
pasaulē, ne tikai ES. Tas palīdzēs uzlabot
uzticēšanos personas datu aizsardzībai
starptautiskā līmenī neatkarīgi no tā,
kur dati atrodas. Tas savukārt vairos
dažādas iespējas ES uzņēmumiem. ES
datu aizsardzības standarti ir jāpiemēro
neatkarīgi no vietas, kur tiek apstrādāti
dati, kas saistīti ar ES dzīvojošām
personām.

Uzņēmumi, kuri darbojas pasaules
mērogā, gūs labumu no skaidriem
un nepārprotamiem noteikumiem
par saistošu korporatīvo noteikumu
izmantošanu, kā arī no tā, ka tad, ja
datu nosūtīšanu regulē apstiprināti
saistoši korporatīvie noteikumi vai
līguma standartklauzulas, vairs nebūs
nepieciešama iepriekšēja atļauja.
Regula veicina efektīvu starptautisko
sadarbību saistībā ar datu aizsardzības
īstenošanu starp Komisiju, Eiropas
datu aizsardzības iestādēm un
iestādēm ārpus ES, nodrošinot atbalstu
izmeklēšanai, informācijas apmaiņu un
sūdzību izskatīšanu.

Tajā pašā laikā ir jābūt aizsargātiem
arī datiem, kas tiek sūtīti ārpus ES.
Uzņēmumiem, kuri nodrošina augstu
datu aizsardzības līmeni, ir jānodrošina
vienkārši rīki, lai atvieglotu likumīgu datu
pārsūtīšanu. Trešo personu sadarbība
saistībā ar jaunajiem noteikumiem ļaus
nodrošināt to, ka Eiropas iedzīvotāju
personas informācija atrodas drošībā
jebkurā pasaules malā.

Kādas ir galvenās pārmaiņas?

»» Skaidri noteikumi, par to, kad ES tiesības ir piemērojamas datu pārziņiem ārpus ES,
it īpaši norādot, ka, ja datu pārziņa darbības ir saistītas ar preču vai pakalpojumu
piedāvāšanu personām ES, vai ar viņu paradumu novērošanu, ir piemērojami ES
noteikumi.
»» Eiropas līmenī, balstoties uz skaidriem kritērijiem, pieņemti racionalizēti lēmumi par
aizsardzības līmeņa pietiekamību, kas pieļauj brīvu informācijas plūsmu starp ES
un valstīm, kas nav tās dalībvalstis, un, kuri tiks piemēroti arī policijas sadarbībai
un krimināltiesībām.

Jums ir jautājumi?

»» Likumīgas pārsūtīšanas veikšana ir vienkāršāka un mazāku slogu radoša, jo tiek
stiprināti un vienkāršoti citi noteikumi par starptautisku pārsūtīšanu, it īpaši:

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

»» Racionalizēta un paplašināta dažādu rīku, piemēram, “saistošu korporatīvo
noteikumu” lietošana, lai tie būtu piemērojami arī datu apstrādātājiem un
“uzņēmumu grupās”, tādējādi labāk atspoguļojot to, cik daudz dalībnieku ir iesaistīti
datu apstrādes darbībās, it īpaši mākoņdatošanas ietvaros.
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