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TRENUTAČNI ZAHTJEVI
ZA IZVJEŠĆIVANJE O
PODACIMA SLOŽENI SU I
SKUPI – PRIMJER
Lanac trgovina ima sjedište u
Francuskoj i franšize u 14 drugih
zemalja EU-a. Svaka trgovina prikuplja
podatke o kupcima i prenosi ih sjedištu
u Francuskoj na daljnju obradu.
Prema trenutačnim pravilima, francuski
zakoni o zaštiti podataka primjenjivali
bi se na obradu u sjedištu, ali bi
pojedinačne trgovine i dalje morale
slati izvješća svojim nacionalnim
tijelima za zaštitu podataka kako bi
potvrdile da obrađuju podatke u skladu
s nacionalnim zakonima u zemlji u kojoj
se nalaze.
To znači da bi se sjedište poduzeća
trebalo savjetovati s lokalnim
pravnicima za sve svoje podružnice
kako bi osiguralo poštovanje zakona.
Ukupni troškovi koji proizlaze iz
zahtjeva za izvješćivanje u svim
zemljama mogli bi iznositi više od £12
000 eura.
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Glavna uprava za pravosuđe
i zaštitu potrošača

ZAŠTO SMO MORALI
POJEDNOSTAVNITI PRAVILA O
ZAŠTITI PODATAKA?
Pojedinci i poduzeća očekuju da su
pravila za zaštitu podataka dosljedna
i da se primjenjuju na jedinstven način
diljem EU-a. Gotovo devet od deset
Europljana tvrdi da želi ista prava na
zaštitu podataka u cijelom EU-u. To
sada nije slučaj.
Nadalje, poduzeća su suočena s
labirintom nacionalnih zakona o zaštiti
podataka kojima se nameću troškovi
i komplicira obrada osobnih podataka
izvan granica. Reformom će se smanjiti
birokracija, posebno ukidanjem
trenutačne obveze obavješćivanja
o svim obradama podataka, koje
predstavlja trošak za poduzeća od
otprilike 130 milijuna eura godišnje, i
prethodnog odobrenja za međunarodne
prijenose temeljene na odobrenim
obvezujućim poslovnim pravilima ili
standardnim ugovornim klauzulama.

Mišljenja o zaštiti podataka
»» Gotovo svi Europljani žele jednaka prava u
pogledu zaštite diljem EU-a (89 %).
»» Dvije trećine Europljana smatra da
bi internetska poduzeća trebala biti
odgovorna za zaštitu njihovih osobnih
podataka (67 %).
»» Najmanje četiri od deset Europljana
smatra da bi se provođenje pravila za
zaštitu podataka trebalo odvijati na razini
EU-a (45 %).

Posebno istraživanje
Eurobarometra 431
Zaštita podataka, lipanj 2015

Pravosuđe
i potrošači

U ČEMU SE SASTOJI REFORMA
ZAŠTITE PODATAKA U EU-U?

promidžbi visokih standarda zaštite
podataka.

Općom uredbom o zaštiti podataka
olakšavaju se i pojednostavnjuju pravila
za zaštitu podataka diljem Europe. To će
se ostvariti povećanim usklađivanjem i
uvođenjem jedinstvene kontaktne točke
za provedbu. Svako poduzeće odgovarat
će samo jednom tijelu za zaštitu
podataka, a poduzeća i potrošači imat
će jednu kontaktnu točku. Uredbom će
se ujedno pojednostavniti međunarodni
prijenosi podataka izvan EU-a, kako bi
se olakšala svjetska trgovina.

Uklanjanjem pravne rascjepkanosti i
smanjenjem administrativnih obveza
(npr. zahtjeva za obavješćivanje)
uštedjet će se 2,3 milijarde eura
godišnje, koje bi poduzeća mogla
iskoristiti za ulaganja, unutar
EU-a i izvan njega. Tim će se
pojednostavnjenjem regulatornog
okruženja u EU-u stvoriti predvidljivije
poslovno okruženje u pogledu zaštite
podataka, uz skup pravila kojima se
potiče veće povjerenje potrošača i
funkcionalnije unutarnje tržište.

KAKO ĆE SE TIME POMOĆI?
Novim jednostavnijim, jasnijim i čvršćim
pravilima građanima će se olakšati
zaštita podataka na internetu. Njihovom
će se primjenom troškovi za poduzeća
bitno smanjiti, a poduzećima iz EU-a
dati prednost u svjetskom tržišnom
natjecanju jer će klijentima moći
ponuditi jamstvo jake zaštite podataka,
a istodobno poslovati u jednostavnijem
regulatornom okruženju.

Koje su glavne promjene?

»» Izrada jednog skupa pravila primjenjivih u cijelom EU-u.
»» Uspostava sustava jedinstvene kontaktne točke – jedinstvenog tijela za zaštitu
podataka koje bi bilo nadležno za poduzeće koje posluje u nekoliko zemalja (tijelo
za zaštitu podataka u mjestu gdje poduzeće ima glavno sjedište).

Uvođenjem jednog skupa pravila na
razini EU-a bitno će se utjecati na
poslovanje i poboljšati privlačnost
Europe kao mjesta za poslovanje,
istodobno jačajući EU u svjetskoj

»» Ukidanje nepotrebnih birokratskih zahtjeva kao što su obveze obavješćivanja.
»» Pojednostavnjenje prijenosa podataka izvan EU-a uz osiguranje zaštite osobnih
podataka.

Imate pitanja?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
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