Ir-riforma tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta,
kif se tissimplifika r-regoli eżistenti?
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bejn is-Sessi

IR-REKWIŻITI TA'
RAPPORTAR TA' BĦALISSA
GĦAD-DEJTA HUMA
KUMPLESSI U JISWEW ILFLUS - PEREŻEMPJU
Katina ta' ħwienet għandha l-uffiċċju
prinċipali tagħha fi Franza u ħwienet
rappreżentattivi f'14-il pajjiż ieħor
tal-UE. Kull ħanut jiġbor dejta dwar
il-klijenti u din tiġi trasferita lill-uffiċċju
prinċipali fi Franza biex tiġi pproċessata
iżjed.
Bir-regoli ta' bħalissa, il-liġijiet ta'
Franza dwar il-protezzjoni tad-dejta
japplikaw għall-ipproċessar li jsir
fl-uffiċċju prinċipali, iżda l-ħwienet
individwali xorta waħda jridu
jirrapportaw lill-awtorità tal-protezzjoni
tad-dejta nazzjonali tagħhom, biex
jikkonfermaw li kienu qed jipproċessaw
id-dejta skont il-liġijiet nazzjonali filpajjiż fejn jinsabu.
Dan ifisser li l-uffiċċju prinċipali talkumpanija jkollu jikkonsulta ma’ avukati
lokali għall-fergħat tiegħu kollha biex
jiżgura l-konformità mal-liġi. L-ispejjeż
totali li jirriżultaw mir-rekwiżiti ta’
rapportar fil-pajjiżi kollha jistgħu jaqbżu
t-EUR 12,000.

MT

Direttorat Ġenerali għallĠustizzja u l-Konsumaturi

GĦALXIEX KELLNA
NISSIMPLIFIKAW IR-REGOLI DWAR
IL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA?
Individwi u negozji jistennew li r-regoli
dwar il-protezzjoni tad-dejta jkunu
konsistenti u applikati b'mod uniformi
madwar l-UE. Kważi disgħa minn 10
Ewropej qalu li jridu l- istess drittijiet
għall-protezzjoni tad-dejta madwar
l-UE. Illum dan mhuwiex il-każ.
Barra minn hekk, in-negozji qed
jaffaċċjaw labirint ta' liġijiet nazzjonali
dwar il-protezzjoni tad-dejta li jimponu
spejjeż u jikkumplikaw l-ipproċessar
tad-dejta personali bejn il-fruntieri.
Ir-riforma timminimizza l-burokrazija,
b'mod partikolari billi tneħħi l-obbligu
ta' bħalissa li jiġi nnotifikat l-ipproċessar
kollu tad-dejta, li jiswa lin-negozji
madwar EUR 130 miljun fis-sena,
u awtorizzazzjoni minn qabel tattrasferimenti internazzjonali bbażati fuq
regoli korporattivi vinkolanti approvati
jew klawżoli kuntrattwali standard.

Attitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta
»» Kważi l-Ewropej kollha huma favur ta'
drittijiet ekwi għall-protezzjoni madwar
l-UE (89%).
»» Żewġ terzi tal-Ewropej jaħsbu li
l-kumpaniji ta' fuq l-internet jeħtieġu li
jkunu responsabbli għall-protezzjoni taddejta personali tagħhom (67%).
»» Aktar minn erbgħa minn 10 Ewropej
jaħsbu li l-infurzar tar-regoli dwar
il-protezzjoni tad-dejta jeħtieġu li jiġu
trattati fil-livell tal-UE (45%)

Ewrobarometru speċjali
431 – Protezzjoni
tad-Dejta, Ġunju 2015

Ġustizzja
u Konsumatur

X'INHUWA L-KUNĊETT TARRIFORMA TAL-UE DWAR ILPROTEZZJONI TAD-DEJTA?
Ir-Regolament Ġenerali dwar ilProtezzjoni tad-Dejta jissimplifika
r-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta
madwar l-Ewropa. Se jagħmel dan
permezz armonizzazzjoni miżjuda u
punt uniku ta' servizz għall-infurzar. Kull
negozju se jkollu jwieġeb lil
awtorità għall-protezzjoni tad-dejta
waħda biss, u kemm in-negozji u
l-konsumaturi se jkollhom punt
wieħed ta' kuntatt. Ir-Regolament
se jissimplifika wkoll it-trasferimenti
internazzjonali tad-dejta barra mill-UE,
biex jiffaċilita l-kummerċ globali.

Is-sett uniku ta' regoli fil-livell tal-UE se
jkollu impatt sinifikanti fuq in-negozju
u jsaħħaħ l-attraenza tal-Ewropa bħala
post biex tagħmel in-negozju, fl-istess
ħin isaħħaħ lill-UE fil-promozzjoni
globali tagħha tal-istandards għoljin
għall-protezzjoni tad-dejta.
It-tmiem tal-frammentazzjoni legali
u t-tnaqqis tal-obbligi amministrattivi
(pereżempju rekwiżiti ta' notifika) se
jiffrankaw EUR 2.3 biljun fis-sena, fejn
in-negozji jistgħu jużaw dawn għallinvestiment, kemm fl-UE u lil hinn. Din
is-simplifikazzjoni tal-ambjent regolatorju
tagħti lill-UE ambjent ta' negozju aktar
prevedibbli fil-protezzjoni tad-dejta, b'sett
ta' regoli li jinkoraġixxi aktar fiduċja millkonsumatur u suq intern li jiffunzjona aħjar.

KIF SE JGĦIN DAN?
X'inhuma l-bidliet ewlenin?

Ir-regoli l-ġodda aktar sempliċi, aktar
ċari u aktar b'saħħithom jagħmluha
eħfef għaċ-ċittadini biex jipproteġu
d-dejta tagħhom fuq l-internet. Dawn
inaqqsu b'mod konsiderevoli wkoll
l-ispejjeż għan-negozju, u jipprovdu
lill-kumpaniji tal-UE b'vantaġġ filkompetizzjoni globali, hekk kif dawn
ikunu kapaċi li joffru lill-klijenti tagħhom
assigurazzjonijiet ta' protezzjoni
b'saħħitha tad-dejta filwaqt li joperaw
f'ambjent regolatorju aktar sempliċi.

»» Il-ħolqien ta' sett uniku ta' regoli li jkun applikabbli madwar l-UE.
»» L-istabbiliment ta' sistema ta' "punt uniku ta' servizz" - awtorità unika għallprotezzjoni tad-dejta (APD) tkun responsabbli għal kumpanija li topera f'bosta
pajjiżi (l-APD ta' fejn il-kumpanija għandha l-bażi ewlenija).
»» It-tneħħija ta' rekwiżiti burokratiċi mhux meħtieġa bħall-obbligi ta' notifika.
»» L-issimplifikar tat-trasferimenti tad-dejta barra mill-UE filwaqt li tiġi żgurata
l-protezzjoni tad-dejta personali.

Għandek xi mistoqsija?

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