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-DRITT LI TINTESA:
Student Awstraljan tal-liġi
talab biex ikollu t-tagħrif
kollu li sit ta' netwerk soċjali kellu
dwaru fil-profil tiegħu. In-netwerk
soċjali bagħatlu 1,224 paġna ta'
tagħrif. Dawn kienu jinkludu ritratti,
messaġġi u affarijiet oħrajn li tella'
fil-paġna tiegħu li jmorru lura bosta
snin, fejn uħud minnhom ħaseb li kien
ħassarhom. Dan l-istudent irrealizza
li s-sit kien qed jiġbor ħafna aktar
tagħrif dwaru milli kien ħaseb u dak
it-tagħrif kien ħassru – u li għalih issit tan-netwerk ma kellux bżonn tali
tagħrif – kien għadu qed.

X'INHUMA L-PROBLEMI BINNETWERKS SOĊJALI?
In-netwerks soċjali jipprovdu għodda
utli biex inżommu kuntatt mal-ħbieb,
mal-familja u mal-kollegi, imma dawn
jippreżentaw ukoll riskju li t-tagħrif
personali, ritratti u kummenti tagħna
jistgħu jiġu aċċessi b'modi ħafna
usa' milli naħsbu. F'ċerti każijiet, dan
jista' jkollu konsegwenzi finanzjarji,
konsegwenzi fuq ir-reputazzjoni u
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konsegwenzi psikoloġiċi. Maġġoranza
kbira tal-Ewropej (71%) jaħsbu li
l-kxif tad-dejta personali hija parti li
qed dejjem tikber tal-ħajja moderna.
Fl-istess ħin, aktar minn sitta minn
10 utenti jgħidu li ma jafdawx ilkumpaniji tat-telefown tal-linja fissa
jew tal-mobile u tal-fornituri tas-servizz
tal-internet (62%) jew negozji ta' fuq
l-internet (63%). Dawn iħossuhom li ma
għandhomx kontroll sħiħ fuq id-dejta
tagħhom.

GĦALXIEX INHUMA T-TIBDILIET?
Ir-regoli l-ġodda jsaħħu d-dritt li
tintesa ħalli jekk inti ma tkunx trid
aktar li d-dejta personali tiegħek tiġi
pproċessata, u ma hemmx raġuni
leġittima għal organizzazzjoni biex
iżżommha, id-dejta titneħħa missistema tagħhom. Il-kontrolluri taddejta jridu juru li jeħtieġu li jżommu
d-dejta minflok li inti jkollok turi li l-ġbir
tad-dejta tiegħek mhuwiex meħtieġ.
Il-fornituri jridu jqisu l-prinċipju tal"protezzjoni prestabbilita tad-dejta",
li jfisser li s-settings prestabbiliti
jeħtieġu li jkunu dawk li jipprovdu
l-aktar privatezza. Il-kumpaniji se
jkunu obbligati li jgħarrfuk b'mod ċar, li
jinftiehem u trasparenti kemm jista' jkun
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Attitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta
»» Hemm 71% tal-Ewropej li jqisu l-kxif tattagħrif personali bħala parti li qed dejjem
tikber tal-ħajja moderna.
»» L-aktar raġuni importanti biex tikxef ittagħrif hija biex tħallas bl-internet (46%),
jew biex il-prodott li tkun xtrajt jitwassal
għandek (44%) u biex taċċedi għal servizz
(36%).
»» Parti kbira tan-nies mhumiex komdi dwar
il-kumpaniji tal-internet li jużaw it-tagħrif
personali tagħhom biex jagħmlu reklami
apposta
»» Hemm biss 20% ta' dawk li wieġbu li
jgħidu li jiġu dejjem mgħarrfa dwar ilkundizzjonijiet tal-ġbir tad-dejta u dwar l-użu
potenzjali tagħha meta jiġu mitluba biex
jipprovdu tagħrif personali fuq l-internet.
»» Ftit aktar biss minn erbgħa minn 10 minn
dawk li jużaw n-netwerks soċjali fl-internet
ma ppruvawx ibiddlu s-settings tagħhom ta'
privatezza.
»» Minn dawk li ma bidlux s-settings tagħhom
ta' privatezza, madwar kwart ma għamlux
dan għax jafdaw li s-sit tal-internet
jistabbilixxi s-settings xierqa.
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dwar kif se tintuża d-dejta personali
tiegħek, ħalli inti tkun fl-aħjar pożizzjoni
li tiddeċiedi liema dejta tikkondividi. Dan
it-tagħrif jista' jiġi pprovdut flimkien ma'
ikoni standardizzati li jkunu faċli biex
tifhem.
Ir-riforma dwar il-protezzjoni tad-dejta
se tagħmilha eħfef għalik biex taċċedi
d-dejta tiegħek u tagħtik dritt għallportabbiltà tad-dejta, li jfisser li se jkun
eħfef biex tittrasferixxi d-dejta personali
minn fornitur tas-servizz għal ieħor. Se
tiżgura wkoll li meta l-utenti jagħtu
l-kunsens tagħhom biex il-kumpaniji
jużaw id-dejta personali tagħhom, dan
il-ftehim jingħata permezz ta' azzjoni
affermattiva ċara u dawn jkunu jafu
bi sħiħ dwar dan. Din tagħti lill-utenti
kontroll fuq id-dejta tagħhom, u tgħin
trawwem fiduċja fl-ambjent tal-internet.

u servizzi minn fuq l-internet. Meta
s-settur teknoloġiku jikkontribwixxu
direttament għal 20% tat-tkabbir talprodottività ġenerali fl-Ewropa u 40%
tal-investiment ġenerali ffukat fuq
is-settur, il-fiduċja individwali fis-servizzi
tal-internet hija vitali għall-istimulu tattkabbir ekonomiku fl-UE.
Bil-gloablizzazzjoni tal-flussi tad-dejta,
li qed dejjem tiżdied u bit-tkabbir talcloud computing, hemm riskju li n-nies
jitilfu l-kontroll tad-dejta tagħhom li
tkun fuq l-internet. Ir-regoli l-ġodda
jagħtu lin-nies il-kontroll tad-dejta
personali tagħhom, u jrawmu fiduċja
kemm fil-midja soċjali u fix-xiri blinternet u kemm fil-komunikazzjoni
inġenerali.

GĦALIEX DAN HUWA TAJJEB
GĦALL-EKONOMIJA DIĠITALI?

X'se jkunu l-isfidi ewlenin?

Protezzjoni tad-dejta ta' livell għoli hija
essenzjali biex titrawwem il-fiduċja
tan-nies fis-servizzi tal-internet u flekonomija diġitali inġenerali. It-tħassib
dwar il-privatezza huwa fost l-akbar
raġunijiet biex in-nies ma jixtrux prodotti

»» Li jkun hemm tisħiħ tad-"dritt li tintesa" biex in-nies ikollhom għajnuna biex
jagħmlu ġestjoni aħjar tar-riskju għall-protezzjoni tad-dejta fuq l-internet. Meta
individwi ma jkunux iridu aktar li d-dejta tagħhom tiġi pproċessata u ma hemmx
aktar raġunijiet leġittimi biex din tinżamm, id-dejta titħassar. Ir-regoli huma biex
l-individwi jkollhom is-setgħa, u mhux biex jitħassru attivitajiet tal-passat, terġa'
tinkiteb l-istorja jew tiġi ristretta l-libertà tal-istampa.
»» Il-garanzija ta' aċċess ħafif għad-dejta tiegħek proprja.
»» L-istabbiliment ta' dritt għall-individwi biex jittrasferixxu bla ħlas id-dejta personali
minn fornitur tas-servizz għal ieħor (portabbiltà tad-dejta).
»» L-iżgurar li l-kunsens irid jingħata b'dikjarazzjoni jew azzjoni affermattiva ċara
meta dan jintuża bħal bażi legali għall-ipproċessar;

Għandek xi mistoqsija?

»» Iż-żieda tar-responsabbiltà ta' dawk li jipproċessaw id-dejta bl-introduzzjoni
tal-uffiċjali għall-protezzjoni tad-dejta għal kumpaniji l-awtoritajiet ewlenin
tagħhom jinvolvu l-ipproċessar tad-dejta personali fuq skala kbira u l-prinċipji
tal-"protezzjoni prestabbilita tad-dejta" u "l-protezzjoni tad-dejta mid-disinn" biex
jiġi żgurat li l-prodotti u s-servizzi jintegraw, mill-istadju ta' konċepiment, settings
xierqa għall-protezzjoni tad-dejta u salvagwardji.
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