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LIELIE DATI NOZĪMĒ LIELU
IESPĒJU ES UZŅĒMUMIEM
Saskaņā ar dažām aplēsēm, Eiropas
iedzīvotāju personas datu vērtībai ir
potenciāls līdz 2020. gadam pieaugt
teju par vienu triljonu eiro gadā.
Tādējādi Eiropas datu aizsardzības
augsto standartu stiprināšana nozīmē
pamudinājumu nevis slogu inovācijām.
Tā kā patērētāji aizvien vairāk
bažījas par privātumu, zūdot

uzticībai, uzņēmumi zaudē iespējas
un ienākumus. Nesenie liela apjoma
datu pārkāpumi ir mudinājuši
patērētājus izvairīties no pakalpojumu
sniedzējiem, kuri nenodrošina
pienācīgu personas datu aizsardzību.
ES uzņēmumi, kas piedāvā privātumu
respektējošus pakalpojumus, var
piesaistīt vairāk patērētāju, un
tādējādi būt konkurētspējīgāki. ES ir
noteikti stingrākie datu aizsardzības
standarti pasaulē. Tas rada
uzticēšanos.
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Attieksme pret datu aizsardzību
»» 81 % Eiropas iedzīvotāju uzskata,
ka viņiem nav pilnīgas kontroles pār
viņu personas datiem tiešsaistē –
Eirobarometrs, 2015.
»» Lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju (69 %)
pirms viņu personas datu apkopošanas
un apstrādes labprāt sniegtu tai
nepārprotamu piekrišanu – Eirobarometrs,
2015.
»» Tikai 24 % Eiropas iedzīvotāju uzticas
»» uzņēmējdarbībai tiešsaistē, piemēram,
meklētājprogrammām, sociālās tīklošanas
vietnēm un e-pasta pakalpojumiem.

Kas ir lielie dati?
Termins “lielie dati” attiecas uz lielu apjomu dažādu veidu datu, kas iegūti no
dažādiem avotiem, piemēram, cilvēkiem, iekārtām vai sensoriem. Tā var būt
informācija par klimatu, satelīta attēli, digitāli attēli un video, atrašanās vietas
ieraksti un GPS signāli. Lielie dati var ietvert personas datus, proti, jebkuru
informāciju, kas saistīta ar personu, tas var būt vārds, fotoattēls, e-pasta adrese,
bankas informācija, paziņojumi sociālās tīklošanas vietnēs, medicīniskā informācija
vai datora IP adrese.

Īpašais Eirobarometrs
431 Datu aizsardzība,
2015. gada jūnijs
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“Labāk Eiropā”
»» Lielo datu tirgi ir līdzīgi mākoņdatošanas pakalpojumu tirgiem – tie ir jauni, strauji augoši un lielākoties nenoteikti, ar lielu
izaugsmes potenciālu. Uzticēšanās ir svarīgākais priekšnoteikums, lai šie tirgi Eiropā gūtu panākumus. Patērētājiem ir jāuzticas
uzņēmumiem, lai izmantotu to piedāvātos pakalpojumus. Privātumu respektējošiem uzņēmumiem šajā ziņā ir konkurētspējīga
priekšrocība, un privātumu respektējoša vide Eiropā ir stimuls, kas var veicināt to, ka inovatīvi tehnoloģiju uzņēmumi uzsāk
darbību ES.
»» Apple 1,7 miljardu eiro investē jaunos Eiropas datu centros.
»» Mākoņdatošanas uzņēmums Salesforce.com paplašināja savas investīcijas Eiropā, atklājot jaunus datu centrus Apvienotajā
Karalistē (2014) un Vācijā (2015). Tas plāno atklāt vēl vienu datu centru Francijā. Saskaņā ar Salesforce.com vadības
informāciju jaunais datu centrs ir “dubultojums Eiropā”, kas savukārt atspoguļo Eiropas kā Salesforce visātrāk augošā reģiona
statusu 2013. gadā.
»» IBM atklāja jaunus mākoņdatošanas centrus Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Francijā un Itālijā, piedāvājot privātumu
respektējošus pakalpojumus.
»» Zettabox.com ir Eiropā radīts mākoņglabāšanas risinājuma piemērs. Tā sauklis ir “Labāk Eiropā”. Zettabox nolēma savu darbību
pilnībā bāzēt Eiropā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes mākoņdatošanas pakalpojumu ar visaugstāko iespējamo personas datu
aizsardzības līmeni.

ES DATU AIZSARDZĪBAS REFORMA – LIELO DATU PAKALPOJUMU STIMULS EIROPĀ

Attitudes towards data

Datu aizsardzības reformas tiesību aktu kopums veido vienotu, stingru un visaptverošu datu
protection
aizsardzības noteikumu kopumu Eiropas Savienībai. Palielinot juridisko noteiktību un stiprinot
uzticēšanos digitālajam tirgum, tā veicinās inovāciju ilgtspējīgu datu pakalpojumu jomā. Tas veicinās
pozitīvu mijiedarbību starp pamattiesību aizsardzību, patērētāju uzticēšanos un ekonomikas
izaugsmi:
Lielāka uzticēšanās – liels skaits tirgus aptauju un pētījumu liecina, ka pakalpojumu nodrošinātāju
panākumi, izstrādājot jaunus pakalpojumus un izstrādājumus, lietojot lielos datus, ir saistīti ar viņu
spēju iegūt un saglabāt patērētāju uzticēšanos.
> KĀDĀ VEIDĀ: stingri noteiktas tiesības iedzīvotājiem (piekļūt saviem personas datiem un labot
tos, nepārprotamas tiesības tikt aizmirstam, tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības tikt
informētam, kad ir noticis datu drošības pārkāpums.
Vienkāršāka piekļuve tirgum jaunizveidotiem uzņēmumiem – jaunas datu pārnesamības tiesības
ļaus iedzīvotājiem saņemt savus datus no viena pakalpojumu nodrošinātāja un pārnest tos pie cita.
> KĀDĀ VEIDĀ: jaunizveidotie un mazie uzņēmumi varēs piekļūt datu tirgiem, kuros dominē
digitālie giganti, un, piedāvājot privātumu respektējošus risinājumus, piesaistīt vairāk klientu. Tas
Eiropas ekonomiku padarīs konkurētspējīgāku.
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Pārskatāmības veicināšana – personām ir vajadzīga labāka informācija par datu
aizsardzības politiku un to, kas notiek ar viņu datiem, kad tos apstrādā tiešsaistes
pakalpojumu vajadzībām.
> KĀDĀ VEIDĀ: organizācijām būs pienākums publicēt pārskatāmu un viegli
pieejamu datu aizsardzības politiku. Vienkāršas ikonas tīmekļa vietnē varētu
izskaidrot, kādā veidā, kas apstrādās personas datus un, kas būs par to atbildīgs.
Vienādi spēles noteikumi – 28 valstu tiesību aktus aizstās viens vienkāršs
un skaidrs tiesiskais regulējums un vienas pieturas aģentūra pārvaldībai un
īstenošanai.
> KĀDĀ VEIDĀ: viens tiesību akts visam kontinentam samazinās birokrātiju un
izmaksas, radot apstākļus, kas nepieciešami ES uzņēmumiem, jo īpaši nelieliem
tirgus dalībniekiem, piemēram, jaunizveidotiem uzņēmumiem, lai digitālajā
vienotajā tirgū izmantotu lielo datu potenciālu. Uzņēmumiem būs jāsadarbojas
ar vienu uzraudzības iestādi, nevis 28, tādējādi datu apstrādi padarot
vienkāršāku un lētāku.
“Integrēta datu aizsardzība” – reforma palīdz lielo datu operatoriem, liekot
viņiem ieguldīt labā datu aizsardzības praksē, padarot to par būtisku daļu viņu
uzņēmējdarbības plānā.
> KĀDĀ VEIDĀ: jaunais “integrētas datu aizsardzības” princips motivē
lielo datu analīzes arhitektus izmantot tādas metodes, kā anonimizēšanu,
pseidonimizēšanu, kodēšanu un protokolus anonīmai komunikācijai. Komisija
strādās kopā ar dalībvalstīm un it īpaši uzraudzības iestādēm un ieinteresētajām
personām, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji saņem atbilstīgas norādes par šīm
metodēm.

Ikdienas vienkāršošana
jaunizveidotiem uzņēmumiem
un citiem maziem
dalībniekiem: izņēmumi
noteikumos
»» Vairs nekādu datu aizsardzības
speciālistu: Uzņēmumiem tādi vairs
nebūs jāieceļ, ja vien datu apstrāde
nebūs viņu galvenā uzņēmējdarbības
joma.
»» Vairs nekādas paziņošanas: paziņošana
uzraudzības iestādēm ir birokrātisks
slogs, kas uzņēmējiem izmaksā 130
miljonus eiro gadā. Reforma to atcels
pilnībā.
»» Nekādu pārmērīgu piekļuves datiem
pieprasījumu:
»» uzņēmumi var pieprasīt samaksu
par piekļuvi personas datiem, ja šie
pieprasījumi kļūst pārmērīgi.
»» Nekādu ietekmes novērtējumu: maziem
tirgus dalībniekiem nebūs jāveic datu
aizsardzības ietekmes novērtējumi,
ja vien nepastāvēs augsti riski
iedzīvotājiem.

VIENĀDI NOTEIKUMI
UZŅĒMUMIEM ES UN ĀRPUS ES

KĀDI IR IEGUVUMI NO LIELAJIEM
DATIEM?

LIELIE DATI UN AR PRIVĀTUMU
SAISTĪTAS PROBLĒMAS

ES datu aizsardzības noteikumi
piemērojami ne tikai Eiropas
uzņēmumiem, bet arī ārvalstu
uzņēmumiem, kuri piedāvā produktus
un pakalpojumus ES iedzīvotājiem
vai novēro viņu paradumus. Citiem
vārdiem, vieni un tie paši noteikumi
ir piemērojami visiem uzņēmumiem,
kas darbojas ES, neraugoties uz to, no
kurienes ir uzņēmums.

Galvenā lielo datu priekšrocība ir tā,
ka tie var atklāt dažādu avotu un datu
kopumu modeļus, nodrošinot plašāku
ieskatu. Iedomāsimies, piemēram, par
veselības aprūpi, pārtikas nodrošinātību,
viedām transporta sistēmām,
energoefektivitāti un pilsētplānošanu.

Personas datu aizsardzība kļūst aizvien
sarežģītāka, jo informācija tiek kopēta
un kopīgota aizvien plašāk visā pasaulē.
Informācija par personas veselību,
atrašanās vietu, elektroenerģijas
lietojumu, darbībām tiešsaistē un
tamlīdzīgi var tikt publicēta, radot
bažas par profilēšanu, diskriminēšanu,
atstumšanu un kontroles zudumu.

Tas nodrošinās vienādus spēles
noteikums uzņēmumiem Eiropā
un ārpus tās. Jaunizveidotiem
uzņēmumiem no citiem pasaules
reģioniem būs jāievēro tādi paši
noteikumi, kā jaunizveidotiem
uzņēmumiem Eiropā. Tas globalizētajā
pasaulē nodrošinās godīgu konkurenci.

Tie galu galā ļauj panākt lielāku
ražīgumu un uzlabotus pakalpojumus,
kas ir ekonomikas izaugsmes avots.
Ja 100 galvenie ES ražotāji izmantotu
lielos datus, tas varētu radīt teju
425 miljardu eiro ietaupījumu, un līdz
2020. gadam lielo datu analīze ES
ekonomikas izaugsmi varētu veicināt vēl
par 1,9 %, kas nozīmē IKP pieaugumu
par 206 miljardiem eiro.

Lielo datu analīze ne vienmēr ir saistīta
ar personas datiem. Taču, ja ir saistīta,
ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi
un principi: ES Pamattiesību hartā ir
noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz
personas datu aizsardzību visās dzīves
jomās: mājās, darbā, iepērkoties,
saņemot medicīnisko aprūpi, policijas
iecirknī vai internetā. Lielie dati ne ar ko
neatšķiras.

Iedvesmojoša inovācija – automobiļi bez vadītāja
Eiropas Savienībai ir jāpanāk, lai būtu vienkāršāk lieliskas idejas pārvērst produktos
un pakalpojumos, kas veicinās ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Lielisks
piemērs ir automobiļi bez vadītāja. Automobiļu bez vadītāja tehnoloģija nozīmē to,
ka notiek lielāka automobiļa datu, tostarp personas datu, apmaiņa. Datu aizsardzības
noteikumi iet roku rokā ar Eiropas automobiļu ražotāju inovatīviem un progresīviem
risinājumiem. Piemēram, avārijas gadījumā automobiļi, kas aprīkoti ar eCall ārkārtas
gadījumu zvana sistēmu, var automātiski piezvanīt uz tuvāko ātrās palīdzības centru.
Tas ir lielisks piemērs praktiskam un efektīvam risinājumam, kas ir saskaņā ar ES
datu aizsardzības tiesību aktiem. Ieviešot jaunos noteikumus, eCall darbība no datu
aizsardzības viedokļa kļūs vieglāka, vienkāršāka un efektīvāka.

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/

© Eiropas Savienība, 2016.
Gads Reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60480-5
ISBN 978-92-79-60463-8

doi:10.2838/75116
doi:10.2838/811425

DS-02-16-739-LV-D
DS-02-16-739-LV-N

