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Povjerenica za pravosuđe,
zaštitu potrošača
i ravnopravnost spolova

Europska tijela za zaštitu
podataka otkrila su
da je određena usluga
mapiranja, koja nudi
fotografije ulica, prikupljala osobne
podatke s nezaštićenih bežičnih mreža
pri fotografiranju nekoliko europskih
gradova. Tijela za zaštitu podataka
na to su saznanje različito reagirala:
neka su zahtijevala hitno brisanje
podataka dok su druga tražila da
se zadrže kao dokaz. Osim toga,
rješenja tih tijela razlikovala su se
diljem EU-a: neka su od tvrtke tražila
novčanu nadoknadu, dok druga nisu
ništa poduzela. Taj različit pristup
istoj situaciji odraz je potrebe za
usklađenijim pristupom zaštiti osobnih
podataka i rješavanju prekršaja,
koji bi bio od koristi i poduzećima i
građanima.

Glavna uprava za pravosuđe
i zaštitu potrošača

KAKO SU STARA PRAVILA ZA
ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
OGRANIČAVALA JEDINSTVENO
TRŽIŠTE?
Trenutačno primjenjiva pravila za zaštitu
podataka različita su i nedosljedna u
28 država članica EU-a. Poduzeća se
ponekad moraju pridržavati 28 različitih
skupova pravila za zaštitu podataka
unutar EU-a. Rezultat je rascjepkano
pravno okruženje obilježeno pravnom
nesigurnošću i nejednakom zaštitom
pojedinaca.
To je ujedno uzrokovalo nepotrebne
troškove i veliko administrativno
opterećenje za poduzeća. Ta je složena
situacija nepoticajna za poduzeća,
posebno mala i srednja poduzeća
(MSP), koja žele širiti svoje poslovanje
diljem EU-a te predstavlja prepreku
gospodarskom rastu.

Mišljenja o zaštiti podataka

»» Javnim se tijelima (66 %) vjeruje više
nego komercijalnim poduzećima.
»» 69 % Europljana brine se jer bi poduzeća
njihove osobne podatke mogla iskoristiti
u druge svrhe osim onih za koje su
prikupljeni.
»» Najmanje četvero od deset Europljana
voljelo bi da se pravila o zaštiti podataka
provode na europskoj razini (45 %), dok
bi nešto manji broj htio da se provode na
nacionalnoj razini (42 %).

U ČEMU SE SASTOJI REFORMA
ZAŠTITE PODATAKA U EU-U?
Općom uredbom o zaštiti podataka
uvode se nova pravila kako bi se
uklonile prepreke unutarnjem tržištu
koje postoje zbog različitih pravnih
pristupa 28 zemalja EU-a. Time se
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stvaraju jednaki uvjeti u pogledu obrade
podataka unutar EU-a. Uredbom se
postiže znatno usklađivanje pravila o
zaštiti podataka na razini EU-a i stvara
se jedno pravo primjenjivo diljem EU-a.
Uvođenjem jednog prava ostvarilo bi
se manje administrativno opterećenje,
a time i ušteda od 2,3 milijarde eura
godišnje.
Naposljetku, Uredbom se uspostavlja
jedinstvena kontaktna točka za
provedbu: poduzeća i organizacije
obraćat će se samo jednom tijelu za
zaštitu podataka – tijelu u zemlji u kojoj
imaju glavno sjedište.
Nacionalna tijela za zaštitu podataka
surađivat će u pitanjima koja imaju širi
utjecaj diljem Europe i time osigurati da
svi Europljani mogu imati povjerenja u
zaštitu svojih prava u cijelom EU-u, bez
obzira na to u kojoj državi članici žive.

će posebno pomoći MSP-ima. Novim
režimom poduzećima iz EU-a daje
se prednost u svjetskom tržišnom
natjecanju jer će klijentima moći
ponuditi jamstvo, pojačano čvrstom
uredbom, da će se vrijedni osobni podaci
obrađivati pažljivo i ažurno. Za poduzeća
koja nude usluge u oblaku – usluge
udaljene pohrane i obrade podataka na
računalnim poslužiteljima – povjerenje
u usklađen regulatorni režim EU-a bit će
ključna prednost i atraktivni element za
ulagače.
Ista prava diljem EU-a ujedno će
potaknuti povjerenje pojedinaca
u jednaku razinu zaštite njihovih
podataka, gdje god da se obrađuju.

Koje su glavne promjene?

KAKO ĆE SE TIME POMOĆI?

»» Jedno pravo primjenjivo diljem EU-a.

Jačim, jednostavnijim i jasnijim okvirom
za zaštitu podataka poduzeća će se
potaknuti na što veće iskorištavanje
jedinstvenog digitalnog tržišta, a
potaknut će se i gospodarski rast,
inovacije i otvaranje radnih mjesta. To

»» Jedinstvena kontaktna točka – svako poduzeće odgovara samo jednom tijelu za zaštitu
podataka.
»» Bolja suradnja između tijela za zaštitu podataka u slučajevima sa širim utjecajem u
Europi.
»» Pojednostavnjenje regulatornog okruženja drastičnim smanjenjem birokracije i
ukidanjem nepotrebnih formalnosti,
»» primjerice općih zahtjeva za obavješćivanje, koji trenutačno predstavljaju trošak od
gotovo 130 milijuna eura godišnje.
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