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Računalstvo u oblaku znači
da se podaci mogu obraditi u
Pekingu i pohraniti u Bostonu,
a pristupiti im se može u
Budimpešti. U digitalnom dobu, podaci se
rutinski prenose između zemalja unutar EU-a
i izvan njega. Ali ne pružaju sve zemlje istu
razinu zaštite osobnih podataka.
Obvezujuća poslovna pravila jedan su od
alata koji se može iskoristiti za djelotvornu
zaštitu osobnih podataka kad se prenose
ili obrađuju izvan EU-a. Poduzeća ta
pravila mogu uvesti dobrovoljno i mogu ih
upotrebljavati za prijenose podataka među
poduzećima koja su dio iste korporacije.
Trenutačno, obvezujuća poslovna pravila
moraju potvrditi barem tri tijela za zaštitu
podataka prije njihova odobrenja.
Novom Općom uredbom o zaštiti podataka
pojednostavnit će se obvezujuća poslovna
pravila i postupak odobrenja jer će ih
odobravati samo jedno tijelo za zaštitu
podataka, a ne više njih.
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Glavna uprava za pravosuđe
i zaštitu potrošača

ZAŠTO JE MEĐUNARODNA
SURADNJA VAŽNA?
Osobni podaci sve se češće prenose izvan
granica – virtualnih i geografskih – te se
pohranjuju na poslužiteljima u većem
broju zemalja unutar EU-a i izvan njega.
To je bit računalstva u oblaku. Zbog
globalizirane prirode protoka podataka
potrebno je jačanje prava pojedinaca
na zaštitu podataka na međunarodnoj
osnovi. Za to su potrebna čvrsta načela
zaštite podataka pojedinaca, kojima je cilj
olakšavanje protoka osobnih podataka
izvan granica, istodobno osiguravajući
visoku i dosljednu razinu zaštite bez rupa
u zakonu i nepotrebne složenosti.

U ČEMU SE SASTOJI REFORMA
ZAŠTITE PODATAKA U EU-U?
Kako bi se odgovorilo na te izazove,
novom se Općom uredbom o zaštiti
podataka uvodi sustav kojim će se
osigurati da se razina zaštite osobnih
podataka u EU-u ne smanji nakon
što se takvi podaci prenesu izvan
EU-a. To uključuje jasna pravila
kojima se definira kad se pravo EU-a
primjenjuje na poduzeća ili organizacije
s poslovnim nastanom izvan EU-a.
Posebno se razjašnjava da se pravila

Pravosuđe
i potrošači

Mišljenja o zaštiti podataka

»» Polovina korisnika interneta u Europi
brine se da bi mogli postati žrtvama
prevare zbog zloupotrebe njihovih osobnih
podataka (50 %).
»» Manje od trećine Europljana vjeruje
telefonskim kompanijama i pružateljima
internetskih usluga (33 %), a manje od
četvrtine vjeruje internetskim poduzećima
kao što su tražilice, društvene mreže i
servisi za elektroničku poštu (24 %).
»» Gotovo svi Europljani žele jednaka prava
u pogledu zaštite diljem EU-a, neovisno o
zemlji u kojoj poduzeće koje nudi uslugu
ima poslovni nastan (89 %).

Posebno istraživanje
Eurobarometra 431
Zaštita podataka, lipanj 2015

EU-a primjenjuju kad su aktivnosti
te organizacije povezane s ponudom
robe ili usluga pojedincima u EU-u
ili praćenjem njihova ponašanja.
Pojednostavnjen je postupak za tzv.
„odluke o primjerenosti” kojim će se
omogućiti slobodan protok podataka
između zemalja EU-a i trećih zemalja.
Odluka o primjerenosti priznanje je
da određena treća zemlja osigurava
primjerenu razinu zaštite podataka
u okviru svojeg nacionalnog prava ili
međunarodnih obveza. Takve se odluke
o primjerenosti donose na razini EU-a
na temelju izričitih kriterija koji se
primjenjuju i na policijsku suradnju i
kazneno pravo.
Poduzeća koja posluju na svjetskoj
razini imat će koristi od jasnih i izričitih
pravila za primjenu obvezujućih
poslovnih pravila te od činjenice da,
ako prijenosi podliježu odobrenim
obvezujućim poslovnim pravilima ili
standardnim ugovornim klauzulama,
prethodno odobrenje više neće biti
potrebno. Uredbom se promiče
djelotvorna međunarodna suradnja
za provedbu zaštite podataka između
Komisije, europskih tijela za zaštitu
podataka i tijela izvan EU-a u obliku
pomoći u istragama, razmjene
informacija i upućivanja pritužbi.

KAKO ĆE SE TIME POMOĆI?
U suradnji EU-a s trećim zemljama
Uredbom će se osigurati zaštita podataka
građana diljem svijeta, a ne samo unutar
EU-a. Time će se povećati međunarodno
povjerenje u zaštitu osobnih podataka
pojedinaca, bez obzira na to gdje se ti
podaci nalaze. S druge strane, promicat
će se i prilike za rast poduzeća u EU-u.
Standardi zaštite podataka u EU-u moraju
se primjenjivati neovisno o mjestu gdje
se obrađuju podaci koji se odnose na
pojedince iz EU-a.
Istodobno treba zaštititi podatke koji se
prenose izvan EU-a. Poduzeća koja žele
ostvariti visoku razinu zaštite podataka
trebaju dobiti jednostavne alate za
olakšavanje zakonitih prijenosa. Suradnja
treće osobe na tim novim pravilima
pomoći će u osiguranju da osobni podaci
Europljana budu sigurni bez obzira na to
gdje se u svijetu nalaze.

Koje su glavne promjene?

»» Jasna pravila o tome kad se pravo EU-a primjenjuje na voditelje obrade podataka
izvan EU-a, posebno navođenjem da se pravila EU-a primjenjuju kad god su
aktivnosti voditelja obrade povezane s ponudom robe ili usluga pojedincima u EU-u
ili praćenjem njihova ponašanja.

Naposljetku, zbog promicanja globalnih
standarda Uredbom će se osigurati
neprekinuto europsko vodstvo u zaštiti
protoka podataka u cijelom svijetu.

»» Pojednostavnjene odluke o primjerenosti kojima se omogućuje slobodan protok
informacija među EU-om i trećim zemljama, a koje se donose na razini EU-a na
temelju izričitih kriterija koji se primjenjuju i na policijsku suradnju i kazneno pravo.

Imate pitanja?

»» Olakšavanje zakonitih prijenosa i smanjenje opterećenja povezanog s njima
jačanjem i pojednostavnjenjem drugih pravila o međunarodnim prijenosima, koja
posebno uključuju:

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Odgovore potražite pri servisu
Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Pojednostavnjenje i proširenje upotrebe alata kao što su obvezujuća poslovna
pravila, kako bi se mogli iskoristiti i za voditelje obrade podataka i unutar grupa
poduzeća te tako bolje prikazati koliko je subjekata uključeno u aktivnosti obrade
podataka, posebno u okviru računalstva u oblaku.
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