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PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA
NOMAIŅA – KĀ DARBOJAS
DATU PĀRNESAMĪBA?
Sociālie tīkli un fotoattēlu
kopīgošanas tīmekļa vietnes ļauj
cilvēkiem uzglabāt simtiem fotoattēlu,
personīgo ziņojumu un personīgās
kontaktinformācijas. Piemēram, ja
persona, kas izvietojusi fotoattēlus
kopīgošanas vietnē, nolemj, ka
vēlas izmantot citu pakalpojumu
sniedzēju, tai vajadzētu būt iespējai
pārcelt šos fotoattēlus bez jebkādiem
šķēršļiem vai zudumiem. Pasaulē,
kur tehnoloģijas nepārtraukti
attīstās, lietotājiem nevajadzētu būt
piesaistītiem vienam pakalpojuma
sniedzējam tikai tāpēc, ka datu
pārnešana nav ērti izdarāma. Šāda
prakse kavē konkurenci un izvēles
brīvību.
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KĀDĀ VEIDĀ DIGITĀLĀ VIDE RADA
PROBLĒMAS DATU AIZSARDZĪBAI?
Tehnoloģiju pārmaiņu un globalizācijas
ātrais temps
ir būtiski mainījis to, kādā apjomā
un veidā personas dati tiek vākti,
izmantoti, pārsūtīti un kā tiem tiek
piekļūts. Ir vairāki labi iemesli pašreizējo
1995. gadā izstrādāto noteikumu
pārskatīšanai un uzlabošanai: aizvien
globālāks datu plūsmu raksturs un
tas, ka personas dati tiek vākti, sūtīti
un apmaiņa ar tiem notiek milzīgos
apjomos, kontinenti tiek šķērsoti un
zemeslode aplidota milisekundēs,
un ir ieviesta mākoņdatošana. Jo
īpaši mākoņdatošana, kur personas
datorizētajiem resursiem var piekļūt
attālināti tā vietā, lai tie būtu viņu rīcībā
uz vietas, rada jaunas problēmas datu
aizsardzības uzraudzības iestādēm,
jo dati vienā mirklī var pārvietoties un
pārvietojas no vienas jurisdikcijas uz
citu, tostarp ārpus ES. Lai nodrošinātu
datu aizsardzības nepārtrauktību,
noteikumi ir jāsaskaņo ar tehnoloģiju
attīstību.

Attieksme pret datu aizsardzību
»» Liela daļa cilvēku (71 %) joprojām apgalvo,
ka personas informācijas sniegšana veido
aizvien lielāku mūsdienu dzīves daļu, un
pieņem to, ka tad, ja viņi vēlas saņemt kādu
produktu vai pakalpojumu, nav citas izvēles,
kā vien to sniegt.
»» Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāju, kuri
lieto internetu, vismaz reizi nedēļā izmanto
sociālo tīklu. Līdzīga proporcija ir arī
attiecībā uz ziņojumapmaiņu un tērzēšanas
vietnēm.
»» 69 % cilvēku norāda, ka visos gadījumos
pirms personas datu vākšanas un apstrādes,
būtu nepieciešams lūgt viņu nepārprotamu
piekrišanu.
»» Vairāk nekā seši no desmit respondentiem
norāda, ka neuzticas stacionāro vai
mobilo tālruņu uzņēmumiem un interneta
pakalpojumu sniedzējiem (62 %) vai
tiešsaistes uzņēmumiem (63 %).
»» 67 % uzskata, ka ir svarīgi, lai būtu
iespēja pārnest personas datus pie jauna
tiešsaistes pakalpojumu sniedzēja (“datu
pārnesamība”).
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KO NOZĪMĒ ES DATU
AIZSARDZĪBAS REFORMA?
Jaunā vispārējā datu aizsardzības
regula ievieš vienu, vienotu,
tehnoloģiski neitrālu un nākotnei
pielāgotu noteikumu kopumu visā ES.
Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kā
nākotnē attīstīsies tehnoloģijas un
digitālā vide, cilvēku personas dati ES
būs drošībā un viņu pamattiesības uz
datu aizsardzību tiks ievērotas.
Jaunā regula arī stiprinās “tiesības tikt
aizmirstam”, lai gadījumā, ja persona
vairs nevēlas, lai tiktu apstrādāti tās
personas dati, un organizācijai vairs nav
likumīga iemesla tos glabāt, tai būtu
pienākums tos dzēst no savas sistēmas.
Tāpat iedzīvotājiem būs tiesības uz
datu pārnesamību, t. i. tiesības saņemt
savu datu kopiju no viena interneta

uzņēmuma un pārnest tos uz citu,
pirmajam uzņēmumam neradot tam
šķēršļus. Šie priekšlikumi palīdzēs
veidot uzticēšanos tiešsaistes vidē,
kas ir noderīgi gan personām, gan
uzņēmumiem. Jaunie noteikumi
nodrošinās godīgu konkurenci: visiem
uzņēmumiem ārpus ES, piedāvājot
preces vai pakalpojumus ES, būs
jāievēro tādi paši noteikumi, kā ES
uzņēmumiem.

KĀ TAS PALĪDZĒS?
Šī uzticēšanas ļaus patērētājiem
izmantot inovatīvas tehnoloģijas un
veikt iegādes tiešsaistē ar pilnīgu
pārliecību, ka viņu personas dati tiks
aizsargāti. Aizvien lielāks privātumu
respektējošu produktu un pakalpojumu
pieprasījums veicinās jaunas
investīcijas un jaunu darbvietu izveidi
un palielinās vienotā tirgus potenciālu
nodrošināt lielāku preču izvēli par

zemākām cenām. Šāds saimnieciskās
darbības palielinājums palīdzēs arī
uzņēmumiem, it īpaši maziem un
vidējiem uzņēmumiem (MVU) vienotajā
tirgū izmantot visu savu potenciālu.
Ieviešot pret nākotnes pārmaiņām
noturīgus, tehnoloģiski neitrālus
noteikumus, Komisijas priekšlikumi
nodrošinās ilglaicīgu skaidrību par
datu aizsardzības jautājumiem
tiešsaistē. ES datu aizsardzības
reforma būs pamudinājums lielo
datu pakalpojumiem Eiropā, veicinot
tādu principu pieņemšanu, kā datu
aizsardzība pēc noklusējuma un
integrēta datu aizsardzība, uzlabojot
pārskatāmību un palielinot patērētāju
uzticēšanos, veicinot konkurenci ar
jauno tiesību uz datu pārnesamību
palīdzību, kā arī izveidojot vienādus
spēles noteikumus uzņēmumiem, kuri
darbojas vienotajā tirgū.

Kādas būs galvenās pārmaiņas?
»» Garantēta viegla piekļuve saviem personas datiem un brīva iespēja veikt personas
datu pārnešanu no viena pakalpojumu sniedzēja pie cita.
»» Ieviestas tiesības tikt aizmirstam, lai palīdzētu cilvēkiem tiešsaistē labāk pārvaldīt
datu aizsardzības riskus. Kad personas vairs nevēlēsies, lai viņu dati tiktu
apstrādāti, un nebūs likumīga pamata tos glabāt, dati tiks dzēsti.

Jums ir jautājumi?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Nodrošināta prasība, ka tad, ja ir nepieciešama personas piekrišana personas datu
apstrādei, tā vienmēr tiek dota, veicot skaidru apstiprinošu darbību.

Sazinieties ar Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Nodrošināts vienots noteikumu kopums, kas piemērojams visā ES.
»» Skaidri noteikumi par to, kad ES tiesību aktus piemēro datu pārziņiem ārpus ES.
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