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L-awtoritajiet Ewropej
għall-protezzjoni taddejta skoprew li s-servizz
ta' mmappjar, li joffri
ritratti ta' xenarji tat-toroq ġabar
dejta personali minn netwerks
mhux sikuri tal-Wi-Fi waqt li kien
qed jieħu r-ritratti f'bosta bliet
Ewropej. Din l-iskoperta wasslet
għal reazzjonijiet differenti millawtoritajiet għall-protezzjoni taddejta: uħud talbu t-tħassir minnufih
tad-dejta filwaqt li oħrajn talbu li
tinżamm bħala evidenza. Barra minn
hekk, is-soluzzjonijiet tal-awtoritajiet
varjaw madwar l-UE, fejn bosta taw
multa lill-kumpanija u oħrajn ma
ħadu l-ebda azzjoni. Dan l-approċċ
differenti għall-istess sitwazzjoni
juri l-ħtieġa biex ikun hemm approċċ
aktar koerenti għall-protezzjoni taddejta personali u għal kif jiġu trattati
r-reati. Dan se jkun ta' benefiċċju
kemm għall-kumpaniji u kemm għaċċittadini.
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Direttorat Ġenerali għallĠustizzja u l-Konsumaturi

IR-REGOLI L-ANTIKI GĦALLPROTEZZJONI TAD-DEJTA, KIF
ŻAMMEW LURA S-SUQ UNIKU?
Bħalissa r-regoli applikabbli għallprotezzjoni tad-dejta huma differenti
u inkonsistenti madwar it-28 pajjiż
membru tal-UE. Jista' jkun li kumpaniji
jkollhom jittrattaw ma' 28 sett differenti
ta' regoli għall-protezzjoni tad-dejta
fl-UE. Ir-riżultat huwa ambjent legali
frammentat b'inċertezza u protezzjoni
mhux ekwa għall-individwi.
Dan wassal ukoll għal spejjeż mhux
meħtieġa u piż amministrattiv sinifikanti
għan-negozji. Din is-sitwazzjoni
kumplessa hija diżinċentiv għan-negozji
- b'mod partikolari għall-kumpaniji ta'
żgħar u ta' daqs medju (SMEs) - biex
jespandu l-operati tagħhom madwar
l-UE u tirrappreżenta ostaklu għattkabbir ekonomiku.

Attitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta

»» L-awtoritajiet pubbliċi (66%) huma fdati
aktar minn kumpaniji kummerċjali.
»» Hemm 69% tal-Ewropej li huma mħassba
li d-dejta personali tagħhom miżmuma
minn kumpaniji tista' tintuża għal fini ieħor
għajr dak li għalih inġabret.
»» Aktar minn erbgħa minn 10 Ewropew
jippreferu li r-regoli għall-protezzjoni
tad-dejta jiġu infurzati fil-livell Ewropew
(45%), filwaqt li għadd iżgħar jippreferi li
l-infurzar isir fil-livell nazzjonali (42%).

X'INHUWA L-KUNĊETT TARRIFORMA TAL-UE DWAR ILPROTEZZJONI TAD-DEJTA?
Ir-Regolament Ġenerali dwar ilProtezzjoni tad-Dejta jintroduċi regoli
ġodda biex jitneħħew ostakli għas-suq
intern li jeżistu minħabba l-approċċi
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legali differenti tat-28 pajjiż tal-UE.
Dan joħloq "kundizzjonijiet ekwi"
dwar l-ipproċessar tad-dejta fl-UE.
Ir-Regolament jikseb armonizzazzjoni
sostanzjali tar-regoli għall-protezzjoni
tad-dejta fil-livell tal-UE, joħloq
liġi unika applikabbli madwar l-UE.
L-iffrankar ta' flus li jkun hemm minn
liġi unika f'termini ta' piż amministrattiv
imneħħi se jkun EUR 2.3 biljun fis-sena.
Fl-aħħar, ir-Regolament stabbilixxa
"punt uniku ta' servizz" għall-infurzar:
organizzazzjonijiet ta' negozji se
jkollhom jittrattaw biss ma' awtorità
waħda għall-protezzjoni tad-dejta l-awtorità fil-pajjiż fejn jgħidu li hija
l-bażi ewlenija tagħhom.

KIF SE JGĦIN DAN?
Qafas aktar b'saħħtu, aktar sempliċi
u aktar ċar għall-protezzjoni taddejta jinkoraġġixxi lill-kumpaniji biex
jieħdu l-massimu mis- suq uniku
diġitali, irawwmu tkabbir ekonomiku,
innovazzjoni u ħolqien ta' impjiegi.
Dan se jgħin b'mod speċjali lill-SMEs.
L-iskema l-ġdida tipprovdi wkoll
vantaġġ lill-kumpaniji tal-UE filkompetizzjoni globali, hekk kif dawn
se jkunu kapaċi li joffru lill-klijenti
tagħhom assigurazzjonijiet, sostnuti
minn regolament b'saħħtu, ħalli dejta
personali ta' valur tiġi trattata b'kura
u diliġenza. Għall-kumpaniji li joffru
s-servizzi tal-cloud - ħżin u ipproċessar
mill-bogħod tad-dejta fuq servers

L-awtoritajiet nazzjonali għallprotezzjoni tad-dejta se jikkooperaw
dwar

tal-kompjuter - il-fiduċja fl-iskema
regolatorja koerenti tal-UE se tkun
riżorsa ewlenija u punt attraenti għallinvestituri.
Li jkollok l-istess drittijiet madwar l-UE
se jixpruna wkoll il-fiduċja tal-individwi
li l-protezzjoni li għandhom għad-dejta
tagħhom se jkollha l-istess livell ta'
saħħa, kull fejn tiġi pproċessata d-dejta
tagħhom

X'inhuma l-bidliet ewlenin?

kwistjonijiet b'impatt Ewropew usa',
b'hekk jiġi żgurat li l-Ewropej kollha
jistgħu jafdaw li d-drittijiet tagħhom jiġu
protetti madwar l-UE, irrelevanti fejn
jgħixu fl-UE.

»» Liġi unika applikabbli madwar l-UE.
»» Li jkollok "punt uniku ta' servizz" - fejn kull negozju jwieġeb lil awtorità waħda biss
għall-protezzjoni tad-dejta .
»» Kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-dejta dwar każijiet b'impatt
Ewropew usa'.
»» Is-simplifikazzjoni tal-ambjent regolatorju billi titnaqqas b'mod drastiku l-burokrazija u
jitneħħew il-formalitajiet mhux meħtieġa bħar-rekwiżiti ta' notifika ġenerali, li bħalissa
jiswew madwar EUR 130 miljun fis-sena.

Għandek xi mistoqsija?
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