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ES ir panākusi politisku
vienošanos par datu
aizsardzības noteikumu
reformu. Jaunais noteikumu
kopums ne tikai ļaus pilsoņiem atkal
kontrolēt savus personas datus,
tas sniegs arī virkni ieguvumu un
iespēju uzņēmumiem. Reforma
darbosies kā galvenā digitālā vienotā
tirgus veicinātāja, ļaujot Eiropas
iedzīvotājiem un uzņēmumiem
gūt vislielāko labumu no digitālās
ekonomikas.

KĀDS IR PAŠREIZĒJAIS
STĀVOKLIS? KĀPĒC TAS JĀMAINA?
Šobrīd uzņēmējiem ES ir jāstrādā ar 28
dažādiem datu aizsardzības tiesību aktu
kopumiem. Šī sadrumstalotība rada
dārgu administratīvo slogu, kas daudziem
uzņēmumiem, it īpaši MVU, apgrūtina
piekļuvi jauniem tirgiem.
Reforma mazinās šo birokrātiju. Piemēram,
jaunie noteikumi atcels šobrīd pastāvošo
pienākumu uzņēmumiem paziņot citu
valstu datu aizsardzības iestādēm par
uzņēmumu apstrādātajiem datiem, kas
šobrīd uzņēmējiem izmaksā ap 130
miljoniem eiro gadā.
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Tiesiskuma un patērētāju
ģenerāldirektorāts

KĀDI IR PIERĀDĪJUMI?
Personas un uzņēmēji sagaida, lai datu
aizsardzības noteikumi visā ES būtu
konsekventi un vienādi piemēroti. Vairāk
nekā 90 % Eiropas iedzīvotāju norāda, ka
vēlas vienādas datu aizsardzības tiesības
visā ES.
Datu aizsardzības reforma palīdzēs
uzņēmējiem atgūt patērētāju uzticēšanos,
lai tie izmantotu viņu pakalpojumus.
Saskaņā ar 2015. gada Eirobarometra
aptauju astoņi no desmit cilvēkiem
uzskata, ka viņiem nav pilnīgas kontroles
pār viņu personas datiem. Divas trešdaļas
respondentu bažījas, ka viņiem nav pilnīgas
kontroles pār saviem personas datiem
tiešsaistē.
Uzņēmumi, kuriem neizdodas pienācīgi
aizsargāt personas datus, riskē zaudēt
viņu uzticēšanos. Šī uzticēšanās, jo
īpaši tiešsaistes vidē, ir ļoti būtiska, lai
iedrošinātu cilvēkus izmantot jaunus
produktus un pakalpojumus.

1. piemērs. Iespēja ES
uzņēmumiem paplašināties pāri
robežām
Mazs reklāmas uzņēmums vēlas savu
darbību paplašināt ārpus Francijas robežām
Vācijā. Šobrīd uz tā darbībām saistībā ar
datu apstrādi attiecas atsevišķs tiesību
aktu kopums Vācijā, un uzņēmumam
būs jāsadarbojas ar jaunu regulējošo
iestādi. Izmaksas saistībā ar juridiskajām
konsultācijām un uzņēmējdarbības modeļu
pielāgošanu, lai varētu iekļauties jaunajā
tirgū, varētu būt pārmērīgi augstas.
Piemēram, dažas dalībvalstis par datu
apstrādi pieprasa paziņošanas maksu.
ĪSTENOJOT DATU AIZSARDZĪBAS
REFORMU:
Jaunie datu aizsardzības noteikumi atcels
visus paziņošanas pienākumus un ar tiem
saistītās izmaksas. Šo datu aizsardzības
noteikumu mērķis ir atcelt šķēršļus pārrobežu
tirdzniecībai. Tas nodrošinās vienkāršāku
uzņēmumu paplašināšanu visā Eiropā.

Īpašais Eirobarometrs
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Kādi būs ieguvumi uzņēmumiem Eiropā?

KĀ JAUNIE NOTEIKUMI IETAUPĪS NAUDU?

2. piemērs. Vienādi spēles
noteikumi uzņēmumiem ES
un ārpus ES
Starptautiskam uzņēmumam ar
vairākām filiālēm ES dalībvalstīs ir
tiešsaistes navigācijas un kartēšanas
sistēma visā Eiropā. Šobrīd datu
pārziņiem, kuri darbojas pāri robežām,
lai izpildītu atšķirīgās, reizēm pat
pretrunīgās prasības, ir jātērē laiks un
nauda (juridiskām konsultācijām un
nepieciešamo veidlapu vai dokumentu
sagatavošanai).
ĪSTENOJOT DATU AIZSARDZĪBAS
REFORMU:
Jaunie noteikumi ieviesīs vienu
datu aizsardzības Eiropas tiesību
aktu, kas aizstās šobrīd pastāvošos
nekonsekventos un sadrumstalotos
valstu tiesību aktus. Ikvienam
uzņēmumam, neraugoties uz to, vai tas
ir vai nav reģistrēts ES, ja tas vēlēsies
savus pakalpojumus piedāvāt ES, būs
jāievēro ES datu aizsardzības tiesību
akts. Tas nodrošinās vienādus spēles
noteikumus visiem uzņēmumiem, kas
nozīmē godīgu konkurenci globalizētā
pasaulē.

Regula ieviesīs vienotu, visu Eiropu aptverošu datu aizsardzības tiesību aktu, kas
nozīmē, ka uzņēmumiem būs jāstrādā ar vienu, nevis 28 tiesību aktiem. Jaunie
noteikumi ļaus ietaupīt aptuveni 2,3 miljardus eiro gadā.

3. piemērs. Izmaksu samazinājums
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.
ĪSTENOJOT ŠĀBRĪŽA NOTEIKUMUS:
Francijas datu aizsardzības tiesību akti ir piemērojami datu apstrādei, ko veic
galvenais birojs, bet atsevišķiem veikaliem joprojām ir jāziņo savām valsts datu
aizsardzības iestādēm, lai apliecinātu, ka viņi datus apstrādā saskaņā ar tās valsts
tiesību aktiem, kurā tie atrodas. Tas nozīmē, ka uzņēmuma galvenajam birojam ir
jākonsultējas ar visu tā filiāļu vietējiem juristiem, lai nodrošinātu atbilstību tiesību
aktiem. Kopējās izmaksas, kas saistītas ar ziņošanas prasībām visās valstīs, varētu
pārsniegt EUR 12 000.
ĪSTENOJOT DATU AIZSARDZĪBAS REFORMU:
Visās ES valstīs būs viens datu aizsardzības tiesību akts – viena Eiropas Savienība,
viens likums. Vairs nebūs vajadzības konsultēties ar vietējiem juristiem, lai
nodrošinātu franšīzes veikalu atbilstību vietējiem tiesību aktiem. Rezultāts ir tieši
līdzekļu ietaupījumi un juridiskā noteiktība.

KĀ DATU AIZSARDZĪBAS REFORMA
VEICINĀS INOVĀCIJU UN LIELO
DATU IZMANTOŠANU?
Saskaņā ar dažām aplēsēm Eiropas
iedzīvotāju personas datu vērtība līdz
2020. gadam var pieaugt par teju 1
triljonu eiro gadā. Jaunie ES noteikumi
uzņēmējiem piedāvās elastību, tajā pašā
laikā aizsargājot personu pamattiesības.
“integrēta datu aizsardzība un datu
aizsardzība pēc noklusējuma”
kļūs par galveno principu. Tas mudinās
uzņēmumus uz inovācijām un liks
izstrādāt jaunas idejas, metodes un
tehnoloģijas drošībai un personas datu
aizsardzībai. Lai aizsargātu personas
datus, uzņēmumi tiks mudināti izmantot
tādas metodes kā anonimizēšanu
(personu identificējošas informācijas
noņemšana), pseidonimizēšanu (personu

identificējoša materiāla aizstāšana ar
mākslīgi radītiem identifikatoriem) un
kodēšanu (ziņojumu kodēšana, lai tos
varētu izlasīt tikai autorizētas personas).
Ja personas dati ir pilnībā anonimizēt, tie
vairs nav personas dati.
Uzņēmums var neatgriezeniski anonimizēt
personas datus, vai arī anonimizētos
datus var iegūt izmantošanai lielajos
datos.
Uzņēmumiem vajadzētu spēt prognozēt
un informēt personas par potenciālo
izmantojumu un ieguvumiem, ko
sniedz lielie dati – arī tad, ja konkrētas
analīzes detaļas vēl nav zināmas. Tāpat
uzņēmumiem ir jādomā par to, vai
šādai turpmākai apstrādei datus var
anonimizēt. Tas ļautu neapstrādātos
datus izmantot lielajos datos, tajā pašā
laikā aizsargājot privātpersonu tiesības.

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.

PRIVĀTPERSONĀM BŪS LIELĀKA
KONTROLE. KĀ TAS PALĪDZĒS
UZŅĒMĒJDARBĪBAI?
Jaunās tiesības uz datu pārnesamību
ļaus personām pārvietot savus
personas datus no viena pakalpojumu
sniedzēja pie cita. 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.

Kādi būs ieguvumi uzņēmumiem Eiropā?

4. piemērs. Automobiļi bez vadītājiem
Automobiļu bez vadītāja tehnoloģija nozīmē to, ka notiek lielāka automobiļa datu,
tostarp personas datu, apmaiņa. Datu aizsardzības noteikumi iet roku rokā ar
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 piemērs praktiskam un efektīvam risinājumam,
kas ir saskaņā ar ES datu aizsardzības principiem. Ieviešot jaunos noteikumus, eCall
darbība no datu aizsardzības viedokļa kļūs vieglāka, vienkāršāka un efektīvāka.
Tas ir datu aizsardzības princips, ka tad, ja personas dati tiek vākti vienam
vai vairākiem nolūkiem, tos nedrīkst izmantot nolūkiem, kas nav saderīgi ar
sākotnēji paredzētajiem. Tas neliedz veikt apstrādi citam nolūkam vai neierobežo
“neapstrādātu datu” izmantošanu analīzē. Nosakot, vai nolūks ir saderīgs ar
sākotnējo nolūku, galvenais ir, lai tas būtu godīgs. Godīgumu nosaka šādi faktori:
ietekme uz personu privātumu (piemēram, īpaši un mērķtiecīgi lēmumi par
identificētajām personām) un, vai persona varētu pamatoti sagaidīt, ka tās personas
dati tiks izmantoti jaunā veidā. Tādējādi piemērā par automobili bez vadītāja
neapstrādātos datus vari izmantot, lai analizētu, kur visbiežāk notiek avārijas un kā
izvairīties no turpmākām avārijām. Tāpat tos var izmantot, lai analizētu satiksmes
plūsmu un izvairītos no sastrēgumiem.

5. piemērs. Ieguvumi personām, ieguvumi uzņēmumiem
Jauns mazais uzņēmums vēlas ienākt tirgū, piedāvājot tiešsaistes sociālā
plašsaziņas līdzekļa kopīgošanas tīmekļa vietni. Tirgū jau ir lielie dalībnieki, kuri
aizņem lielu tirgus daļu. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem katram jaunam
klientam būtu jāapsver iespēja no jauna ievadīt personas datus, kurus tas vēlas
norādīt jaunajā tīmekļa vietnē. Dažus cilvēkus, kuri apsver iespēju pāriet pie jaunā
uzņēmuma, tas varētu atturēt.
ĪSTENOJOT DATU AIZSARDZĪBAS REFORMU:
Tiesības uz datu pārnesamību potenciālajiem klientiem atvieglos savu personas datu
pārnešanu starp pakalpojuma sniedzējiem. Tas veicina konkurenci un sekmē jaunu
uzņēmumu parādīšanos tirgū.

KAS IR VIENAS PIETURAS
AĢENTŪRA?

KĀDI IR IEGUVUMI MAZAJIEM
UZŅĒMUMIEM (MVU)?

Vienotā datu tirgū ar identiskiem
noteikumiem uz papīra vien nepietiek.
Noteikumi visur jāpiemēro vienādi.
“Vienas pieturas aģentūra” racionalizēs
sadarbību starp datu aizsardzības
iestādēm jautājumos, kuri skar visu
Eiropu. Uzņēmumiem būs jāsadarbojas
tikai ar vienu, nevis 28 iestādēm.

MVU gūs vislielāko labumu no
normatīvās vides vienkāršošanas.
Saskaņā ar regulas preambulas īpašo
13. apsvērumu īpaši pamanāma
ir padarīta piedāvājuma dimensija
“vispirms domā par mazajiem”.

Tas uzņēmējiem nodrošinās juridisko
noteiktību. Uzņēmumi gūs labumu no
ātrākas lēmumu pieņemšanas, vienas
kontaktpersonas (likvidējot daudzos
kontaktpunktus) un no mazākas
birokrātijas. Tie gūs labumu no
konsekventiem lēmumiem gadījumos,
kad apstrādes darbības notiek dažādās
dalībvalstīs.

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/

Mūsu reformas piedāvājumā ir pienācīgi
ņemta vērā MVU īpašā situācija, un ir
īpaši piedomāts pie tā, lai tiem neuzliktu
nevajadzīgu administratīvo slogu.
Ļoti lielai daļai MVU nebūs pienākuma
iecelt datu aizsardzības speciālistu. Tas
būs jādara vienīgi uzņēmumiem, kuru
darbība rada īpašus datu aizsardzības
riskus (pēc to būtības, apjoma vai
nolūka) (piemēram, nelieliem vadītāju
atlases uzņēmumiem, kuri veic
privātpersonu profilēšanu). Mazos
uzņēmumos tam nevajadzēs būt pilna
laika darbiniekam, tas varēs būt īpaši
pieaicināts konsultants, un tādējādi tas
izmaksās ievērojami mazāk.
Attiecībā uz pienākumu veikt datu
aizsardzības ietekmes novērtējumu
(DAIN) kritēriji ir izstrādāti ļoti
mērķtiecīgi, lai tie attiektos vienīgi uz
ļoti riskantām datu apstrādes darbībām
(piemēram, personas dati plašās
apstrādes sistēmās saistībā ar bērnu
ģenētiskajiem vai biometriskajiem
datiem). Tādējādi arī tas attieksies tikai
uz nelielu daļu MVU.
MVU būs atbrīvoti no pienākuma
apkopot dokumentāciju par savām datu
apstrādes darbībām.
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