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PAŠREIZĒJĀS DATU
PAZIŅOŠANAS PRASĪBAS IR
SAREŽĢĪTAS UN DĀRGAS.
PIEMĒRS:
veikalu ķēdes galvenais birojs ir
Francijā un franšīzes veikali atrodas 14
citās ES valstīs. Katrs veikals vāc datus
par saviem klientiem un nodod tos
galvenajam birojam Francijā turpmākai
apstrādei.
Saskaņā ar esošajiem noteikumiem
Francijas datu aizsardzības tiesību
akti ir piemērojami datu apstrādei, ko
veic galvenais birojs, bet atsevišķiem
veikaliem joprojām būtu jāatskaitās
savas valsts datu aizsardzības
iestādēm, lai apliecinātu, ka tie datus
apstrādā saskaņā ar tās valsts tiesību
aktiem, kurā tie atrodas.
Tas nozīmē, ka uzņēmuma galvenajam
birojam būtu jākonsultējas ar visu
tā filiāļu vietējiem juristiem, lai
nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem.
Kopējās izmaksas, kas saistītas
ziņošanas prasībām visās valstīs,
varētu pārsniegt EUR 12 000.

KĀPĒC MUMS VAJADZĒJA
VIENKĀRŠOT DATU AIZSARDZĪBAS
NOTEIKUMUS?
Personas un uzņēmēji sagaida, lai datu
aizsardzības noteikumi visā ES būtu
konsekventi un tiktu piemēroti vienādi
visā ES. Teju deviņi no desmit Eiropas
iedzīvotājiem ir norādījuši, ka vēlas
vienādas tiesības uz datu aizsardzību
visā ES. Šobrīd tā nav.
Turklāt uzņēmējiem nākas sastapties
ar valstu datu aizsardzības tiesību
aktu labirintu, kas rada izmaksas
un sarežģī personas datu pārrobežu
apstrādi. Reforma mazinās birokrātiju,
it īpaši atceļot pašreizējo pienākumu
paziņot par visu veidu datu apstrādi,
kas uzņēmējiem izmaksā aptuveni
130 miljonus eiro gadā, un saņemt
iepriekšēju atļauju starptautiskai
informācijas pārsūtīšanai, pamatojoties
uz apstiprinātiem saistošiem
korporatīviem noteikumiem vai līguma
standartklauzulām.

Tiesiskuma un patērētāju
ģenerāldirektorāts

Attieksme pret datu aizsardzību
»» Gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji (89 %)
atbalsta vienādas datu aizsardzības
tiesības visā ES..
»» Divas trešdaļas (67 %) Eiropas iedzīvotāju
uzskata, ka tiešsaistes uzņēmumiem ir
jābūt atbildīgiem par viņu personas datu
aizsardzību.
»» Vairāk nekā četri no desmit Eiropas
iedzīvotājiem domā, ka datu aizsardzības
noteikumu īstenošanai būtu jānotiek ES
līmenī(45 %)
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KO NOZĪMĒ ES DATU
AIZSARDZĪBAS REFORMA?
Vispārīgā datu aizsardzības regula
vienkāršo un racionalizē datu
aizsardzības noteikumus visā
Eiropā. Tas tiek veikts, izmantojot
lielāku saskaņošanu un īstenošanas
vienas pieturas aģentūru. Katram
uzņēmējam būs jāatskaitās tikai vienai
datu aizsardzības iestādei, un gan
uzņēmējiem, gan patērētājiem būs viens
kontaktpunkts. Regula arī vienkāršos
starptautisko datu pārsūtīšanu ārpus ES,
lai atvieglotu globālo tirdzniecību.

KĀ TAS PALĪDZĒS?

uzņēmējdarbību, pievilcību, tajā pašā
laikā veicinot ES lomu saistībā ar
augstu datu aizsardzības standartu
veicināšanu pasaulē.
Sadrumstalotā tiesiskā regulējuma
izbeigšana un administratīvo
prasību (piemēram, paziņošanas
prasību) samazināšana ietaupīs 2,3
miljardus eiro gadā, kurus uzņēmēji
varēs izmantot investīcijām gan ES,
gan ārpus tās. Šī normatīvās vides
vienkāršošana radīs ES paredzamāku
uzņēmējdarbības vidi datu aizsardzības
jomā, kur noteikumu kopums veicinās
lielāku patērētāju uzticēšanos un labāk
funkcionējošu iekšējo tirgu.

Jauni vienkāršāki, skaidrāki un stingrāki
noteikumi iedzīvotājiem ļaus vienkāršāk
tiešsaistē aizsargāt savus datus. Tie
arī būtiski samazinās uzņēmējdarbības
izmaksas, nodrošinot ES uzņēmumiem
priekšrocības globālās konkurences
jomā, jo tie, darbojoties vienkāršākā
normatīvajā vidē, varēs saviem
klientiem piedāvāt garantiju par stingru
datu aizsardzību.

Kādas ir galvenās pārmaiņas?

»» Vienota noteikumu kopuma, kas piemērojams visā ES, izveide.
»» “Vienas pieturas aģentūras” sistēmas izveide – viena datu aizsardzības iestāde
(DAI) būs atbildīga par uzņēmumu, kas darbojas vairākās valstīs (DAI valstī, kurā
uzņēmumam ir galvenais birojs).

Vienots noteikumu kopums ES līmenī
būtiski ietekmēs uzņēmējdarbību un
veicinās Eiropas kā vietas, kur veikt

»» Nevajadzīgu birokrātisko prasību, piemēram, paziņošanas pienākuma, atcelšana.
»» Vienkāršota datu pārsūtīšana ārpus ES, joprojām nodrošinot personas datu
aizsardzību.

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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