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L-UE laħqet ftehim politiku
dwar ir-riforma tar-regoli
dwar il-protezzjoni taddejta. Mhux biss is-sett
il-ġdid ta' regoli jagħti lura liċ-ċittadini
l-kontroll tad-dejta personali tagħhom,
iżda se jipprovdi wkoll lin-negozji
b'bosta benefiċċji u opportunitajiet.
Ir-riforma se taġixxi bħala faċilitatur
ewlieni tas- Suq Singolu Diġitali, li
jippermetti liċ-ċittadini Ewropej u
lin-negozji biex jibbenefikaw bis-sħiħ
mill-ekonomija dġitali.

X’INHIJA S-SITWAZZJONI TA'
BĦALISSA? GĦALIEX TRID
TINBIDEL?
Bħalissa, in-negozji fl-UE jridu jittrattaw
mat-28 liġi differenti dwar il-protezzjoni
tad-dejta. Din il-frammentazzjoni hija
piż amministrattiv li jiswa ħafna flus
u li jagħmilha aktar diffiċli għal ħafna
kumpaniji, b'mod partikolari l-SMEs, biex
jaċċedu għal swieq ġodda Ir-riforma se
tnaqqas din il-burokrazija. Pereżempju,
ir-regoli l-ġodda mhumiex se jinkludu
l-obbligu ta' bħalissa għan-negozji biex
jinnotifikaw awtoritajiet oħra tal-protezzjoni
tad-dejta nazzjonali dwar id-dejta li
qegħdin jipproċessaw, li bħalissa jiswa linnegozji madwar EUR 130 miljun fis-sena.
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LIEMA EVIDENZA HEMM?
L-individwi u n-negozji jistennew li r-regoli
dwar il-protezzjoni tad-dejta jkunu
konsistenti u applikati b’mod uniformi
madwar l-UE. Aktar minn 90 % tal-Ewropej
stqarrew li jridu l-istess drittijiet dwar ilprotezzjoni tad-dejta madwar l-UE.
Ir-riforma dwar il-protezzjoni tad-dejta
se tgħin lin-negozji biex jerġgħu jiksbu
l-fiduċja tal-konsumaturi biex jużaw
is-servizzi tagħhom. Skont stħarriġ talEwrobarometru tal-2015, tmien persuni
minn kull 10 jħossuhom li ma għandhomx
kontroll sħiħ tad-dejta personali tagħhom.
Żewġ terzi tan-nies huma mħassba li
ma għandhomx kontroll sħiħ tad-dejta
personali tagħhom li tkun fuq l-internet.
In-negozji li jonqsu milli jipproteġu kif
xieraq id-dejta personali tal-individwi
jirriskjaw li jitilfu l-fiduċja tagħhom. Din
il-fiduċja, b'mod partikolari fl-ambjent talinternet, hija essenzjali biex in-nies jitħeġġu
jiużaw prodotti u servizzi ġodda.

EŻEMPJU 1: In-negozji tal-UE jiġu
permessi jespandu lil hinn millfruntieri
Kumpanija żgħira ta' reklamar tixtieq li
tespandi l-attivitajiet tagħha minn Franza
għall-Ġermanja. L-attivitajiet tagħha dwar
l-ipproċessar tad-dejta bħalissa huma
suġġetti għal sett separat ta' regoli filĠermanja u l-kumpanija se jkollha tittratta
ma' regolatur ġdid. L-ispejjeż biex jinkiseb
parir legali u biex jiġu aġġustati l-mudelli
tan-negozju biex il-kumpanija tidħol f'dan issuq il-ġdid jistgħu jwaqqfuha milli tagħmel
dan. Pereżempju, xi Stati Membri jitolbu ħlas
tal-miżati ta' drittijiet ta' notifika għallipproċessar tad-dejta.
BIR-RIFORMA DWAR IL-PROTEZZJONI
TAD-DEJTA
Ir-regoli l-ġodda dwar il-protezzjoni taddejta se jneħħu l-obbligi kollha tan-notifika
u l-ispejjeż assoċjati ma' dawn. L-għan
tar-regolament dwar il-protezzjoni taddejta huwa li jitneħħew l-ostakli għallkummerċ transfruntier. Dan se jippermetti
għal espansjoni eħfef tan-negozji madwar
l-Ewropa.

Ewrobarometru speċjali
431 – Protezzjoni
tad-Dejta, Ġunju 2015

Ġustizzja
u Konsumatur

Liema huma l-benefiċċji għan-negozji fl-Ewropa?

KIF SE JIFFRANKAW IL-FLUS IR-REGOLI L-ĠODDA?

EŻEMPJU 2: Kundizzjonijiet
ekwi għall-kumpaniji fl-UE u
dawk li mhumiex fl-UE
Kumpanija internazzjonali b'bosta
stabbilimenti fl-Istati Membri tal-UE
għandha sistema ta' navigazzjoni u ta'
mapep fuq l-internet madwar l-Ewropa.
Bħalissa, il-kontrolluri tad-dejta li
joperaw lil hinn mill-fruntieri jkollhom
jaħlu ħin u flus (għal parir legali, u
biex iħejju l-formoli jew id-dokumenti
meħtieġa) biex jikkonformaw ma' obbligi
differenti, u xi drabi kontradittorji.
BIR-RIFORMA DWAR IL-PROTEZZJONI
TAD-DEJTA
Ir-regoli l-ġodda se jistabbilixxu liġi
unika Ewropea għall-protezzjoni taddejta, li tieħu post l-għadd inkonsistenti
ta' bħalissa tal-liġijiet nazzjonali.
Kwalunkwe kumpanija, irrelevanti jekk
hijiex stabbilita fl-UE jew le, se jkollha
tapplika l-liġi tal-UE dwar il-protezzjoni
tad-dejta jekk tixtieq li toffri s-servizzi
tagħhom fl-UE. Din toffri kundizzjonijiet
ekwi għan-negozji kollha; din hija dwar
kompetizzjoni ġusta f'dinja globalizzata.

Ir-Regolament se jistabbilixxi liġi unika u pan-Ewropea għall-protezzjoni tad-dejta,
li jfisser li kumpaniji jistgħu jittrattaw sempliċement ma' liġi waħda, mhux 28. Irregoli l-ġodda se jġibu benefiċċji stmati għal EUR 2.3 biljun fis-sena.

EŻEMPJU 3: Tnaqqis tal-ispejjeż
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
jittrasferiha 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 lillawtorità tal-protezzjoni tad-dejta nazzjonali tagħhom, biex jikkonfermaw li kienu
qed jipproċessaw id-dejta skont il-liġijiet nazzjonali fil-pajjiż fejn jinsabu. Dan ifisser
li l-uffiċċju prinċipali tal-kumpanija jkollu jikkonsulta ma’ avukati lokali għall-fergħat
tiegħu kollha biex jiżgura l-konformità mal-liġi. L-ispejjeż totali li jirriżultaw mirrekwiżiti ta’ rapportar fil-pajjiżi kollha jistgħu jaqbżu t-EUR 12,000.
BIR-RIFORMA DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA
Il-liġi dwar il-protezzjoni tad-dejta madwar il-pajjiżi kollha tal-UE se tkun l-istess
– Unjoni Ewropea waħda – liġi waħda. Dan se jneħħi l-ħtieġa ta' konsulenza ma'
avukati lokali u jiżgura konformità għall-ħwienet tad-ditta. Ir-riżultat huwa frankar
ta' flus u ċertezza legali diretta.

IR-RIFORMA DWAR ILPROTEZZJONI TAD-DEJTA, KIF
SE TĦEĠĠEĠ L-INNOVAZZJONI U
L-UŻU TA' BIG DATA?
Skont xi stimi, il-valur tad-dejta personali
taċ-ċittadini Ewropej jista' jitla' għal kważi
EUR 1 triljun fis-sena sal-2020. Ir-regoli
l-ġodda tal-UE se joffru flessibbiltà linnegozji u fl-istess ħin jipproteġu d-drittijiet
fundamentali tal-individwi.
'Protezzjoni tad-dejta mid-disinn u
prestabbilita' se ssir prinċipju essenzjali.
Din se tinċentiva lin-negozji biex jagħmlu
innovazzjoni u jiżviluppaw ideat, metodi u
teknoloġiji ġodda għas-sigurtà u għallprotezzjoni tad-dejta personali. In-negozji
se jkollhom inċentivi biex jużaw tekniki
bħall-anonimità (it-tneħħija tat-tagħrif

li jidentifikaw il-persuna), il-psewdonimi
(it-tneħħija ta' materjali li jidentifika
l-persuna u miflokhom jitpoġġew
identifikaturi artifiċjali), u l-ikriptaġġ
(l-ikkodifikar ta' messaġġi ħalli l-persuni
awtorizzati biss jistgħu jaqrawhom) biex
jipproteġu d-dejta personali. Jekk id-dejta
personali tinqaleb f'waħda anonima
kollha kemm hija, mhijiex aktar dejta
personali.
Dejta personali tista' tiġi anonimitizzata
b'mod irreversibbli min-negozju jew,
dejta anonimitizzata tista' tinkiseb ukoll
biex tintuża fil-Big Data.
In-negozji għanhom ikunu kapaċi li
jantiċipaw u jinfurmaw lill-individwi
dwar l-użi potenzjali u l-benefiċċji talBig Data - anki jekk l-ispeċifikazzjonijiet

Xi tkun il-Big Data?
It-termimu "Big Data" jirreferi għal
ammonti kbar ta' tipi differenti ta'
dejta prodotti minn bosta sorsi, bħal
persuni, makkinarji jew sensuri. Din
id-dejta tista' tkun tagħrif klimatiku,
immaġini tas-satellita, ritratti diġitali
u vidjows, reġistri ta' tranżazzjonijiet
jew sinjali tal-GPS. Big Data tista'
tinvolvi dejta personali: dan ifisser,
kull tagħrif marbut ma' individwu,
u tista' tkun kwalunkwe ħaġa minn
isem, ritratt, indirizz elettroniku,
dettaljni tal-bank, affarijiet li jkunu
poġġew fuq is-siti tal-internet talmidja soċjali, tagħrif mediku, indirizz
IP ta' kompjuter.

eżatti tal-analiżi għadhom mhux
magħrufa. In-negozji għandhom jaħsbu
wkoll dwar jekk id-dejta tistax tiġi
anonimitizzata għal tali pproċessar
futur. Dan jippermetti biex id-dejta
mhux ipproċessata tinżamm għall-Big
Data, filwaqt li jiġu protetti d-drittijiet
tal-individwu.

Liema huma l-benefiċċji għan-negozji fl-Ewropa?

EŻEMPJU 4: Karozzi mingħajr sewwieq
It-teknoloġija fil-karozzi mingħajr sewwieq tfisser aktar skambji ta' dejta talkarozza, inkluża dejta personali. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-dejta jmorru id
f'id ma' soluzzjonijiet innovattivi u progressivi. Pereżempju, f'każ ta' ħabta, karozzi
mgħamra bis-sistema eCall biex iċċempel f'każ ta' emerġenza jistgħu jċemplu b'mod
awtomatiku lill-eqreb ċentru ta' emerġenza. Dan huwa eżempju ta' soluzzjoni li
taħdem u effiċjenti skont il-prinċipji tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta. Bir-regoli
l-ġodda, il-funzjoni tal-eCall se tkun aktar faċli, aktar sempliċi u aktar effikaċċji
f'termini ta' protezzjoni tad-dejta.
Dan huwa prinċipju dwar protezzjoni tad-dejta li meta tinġabar dejta personali għal
fini jew aktar ma għandhiex għalfejn tiġi pproċessata aktar b'tali mod li ma tkunx
kompatibbli mal-finijiet oriġinali. Dan ma jipprojbixxix l-ipproċessar għal fini differenti
jew ir-restrizzjoni tad-"dejta mhux ipproċessata" għall-użu fl-analitika. Fattur ewlieni
fid-deċiżjoni dwar jekk fini ġdida hijiex kompatibbli mal-fini oriġinali huwa jekk din
hijiex ġusta. Korrettezza tqis fatturi bħal; l-effetti fuq il-privatezza tal-individwi
(pereż. deċiżjonijiet speċifiċi u mmirati dwar persuni identifikati) u dwar jekk individwi
għandhomx stenija raġonevoli li d-dejta personali tagħhom hijiex se tintuża filmetodu l-ġdid. Għalhekk fl-eżempju tal-karozzi mingħajr sewwieq, id-dejta mhux
ipproċessata tista' tintuża għall-analiżi ta' fejn l-aktar iseħħu inċidenti u kif jistgħu
jiġu evitati inċidenti futuri. Tista' tintuża wkoll għall-analiżi tal-fluss tat-traffiku sabiex
titnaqqas il-konġestjoni tat-traffiku.

INDIVIDWI SE JKOLLHOM AKTAR
KONTROLL. DAN KIF SE JGĦIN INNEGOZJU?
Id-dritt il-ġdid għall-portabbiltà taddejta se jippermetti lill-individwi biex
imexxu d-dejta personali tagħhom minn
fornitur ta' servizz għal ieħor. Negozji
ġodda u dawk iżgħar se jkunu kapaċi
jaċċedu swieq tad-dejta ddominati
mill-ġganti diġitali u jattiraw aktar
konsumaturi b'soluzzjonijiet li jipproteġu
l-privatezza. Dan se jagħmel lillekonomija Ewropea aktar kompetittiva.

EŻEMPJU 5: Benefiċċji għall-individwi, benefiċċji għan-negozji
Kumpanija żgħira ġdida li tixtieq tidħol fis-suq billi toffri sit tal-internet għat-tixrid
tal-midja soċjali . Is-suq diġà għandu atturi kbar b'sehem kbir tas-suq. Bir-regoli
ta' bħalissa, kull klijent ġdid ikollu jqis li jerġa' jibda mill-bidu bid-dejta personali
li jixtiequ li jipprovdu biex tiġi stabbilita fis-sit tal-internet il-ġdid. Dan jista' jkun
diżinċentiv għal xi nies li jikkonsidraw li jaqilbu għan-negozju l-ġdid.
BIR-RIFORMA DWAR IL-PROTEZZJONI TAD-DEJTA
Id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta se jagħmilha eħfef għall-klijenti potenzjali biex
jittrasferixxu d-dejta personali tagħhom bejn fornituri tas-servizz. Dan iservi ta'
promozzjoni tal-kompetizzjoni u jħeġġeġ negozji ġodda fis-suq.

X'INHUWA PUNT UNIKU TA'
SERVIZZ?
F'suq uniku għad-dejta, regoli identiċi
fuq il-karta mhumiex biżżejjed. Irregoli jridu jiġu applikati bl-istess mod
kullimkien. Il-"punt uniku ta' servizz"
se jissemplifika l-kooperazzjoni bejn
l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-dejta
dwar kwistjonijiet b'implikazzjonijiet
għall-Ewropa kollha. Kumpaniji se
jkollhom jittrattaw ma' awtorità waħda
mhux 28.
Dan se jiżgura ċertezza legali għannegozji. In-negozji se jibbenefikaw minn
deċiżjonijiet aktar mgħaġġla, minn
interlokutur uniku (b'hekk jitneħħew
diversi punti ta' kuntatt), u jkun hemm
inqas burokrazija. Dawn se jibbenefikaw
minn konsistenza tad-deċiżjonijiet fejn
l-istess attività ta' proċessar isseħħ
f'bosta Stati Membri.

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/

LIEMA HUMA L-BENEFIĊĊJI
GĦALL-KUMPANIJI ŻGĦAR
(SMES)?
L-SMEs se jibbenefikaw bis-sħiħ
minn simplifikazzjoni tal-ambjent
regolatorju. Il-premessa speċjali nru 11
fir-Regolament tagħmel viżibbli b'mod
partikolari d-dimensjoni tal-“ewwel
aħseb żgħir”.
Is-sitwazzjoni speċifika tal-SMEs tqiset kif
xieraq fil-proposti tagħna ta' riforma, u
kien hemm attenzjoni biex ma jitpoġġiex
piż amministrattiv żejjed fuqhom.
Il-parti l-kbira tal-SMEs mhumiex se
jiġu obbligati li jaħtru Uffiċjal għallProtezzjoni tad-Dejta. Dawk biss li jieħdu
sehem f'attivitajiet li jirrappreżentaw
riskji speċifiċi dwar il-protezzjoni
tad-dejta (fin-natura, fil-kamp ta'
applikazzjoni jew fil-finijiet tagħhom) se
jkunu kkonċernati (pereż. intrapriżi żgħar
ta' sottrazzjoni ta' persunal li jwettqu
tfassil ta' profil għal individwi). F'intrapriżi
ta' daqs żgħir, dan ma għandux għalfejn
li tkun persuna full time mal-intrapriża
imma jista' jkun konsulent speċjalizzat, u
għalhekk, ikun ta' inqas spiża.
Rigward l-obbligi biex jitwettqu
Valutazzjoni tal-Impatt dwar ilProtezzjoni tad-Dejta (Data Protection
Impact Assessments, DPIAs), il-kriterji
huma speċifiċi ħafna biex ikopru biss
attivitajiet tal- proċessar tad-dejta li
huma riskjużi ħafna (pereżempju, dejta
personali ,f'sistemi ta' arkivjar li jkunu
kbar ħafna, dwar dejta ġenetika tat-tfal
jew dejta bijometrika). Għalhekk dan
se jikkonċerna għal darb'oħra porzjoni
żgħir ħafna tal-SMEs.
L-SMEs se jkunu eżenti mid-dmir li
jagħmlu dokumentazzjoni tal-attivitajiet
tagħhom dwar l-proċessar tad-dejta.
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