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BDIL TAL-FOTNITURI TASSERVIZZ - KIF TAĦDEM ILPORTABBILTÀ TAD-DEJTA?
In-netwerks soċjali u s-siti talinternet għall-iskambju tar-ritratti
jippermettu lin-nies biex jaħżnu mijiet
ta' ritratti, messaġġi personali u
kuntatti personali. Jekk, pereżempju,
individwu li jkun tella' ritratti fuq sit
tal-internet għall-iskambju tar-ritratti
jiddeċiedi li jkun irid juża fornitur
ieħor tas-servizz, dan għandu jkun
kapaċi li jittrasferixxi dawn ir-ritratti
kollha mingħajr ebda ostakli jew telf.
F'dinja fejn it-teknoloġija tiżviluppa
l-ħin kollu, l-utenti ma għandhomx
ikunu marbuta ma' fornitur wieħed
sempliċement għax ikun inkonvenjent
għalihom biex iċaqalqu d-dejta
tagħhom. Tali prattiki joħonqu
l-kompetizzjoni u l-għażla.
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L-AMBJENT DIĠITALI,KIF QED
JISFIDA L-PROTEZZJONI TADDEJTA?
Il-pass mgħaġġel tal-bidla teknoloġika
u tal-globalizzazzjoni bidlu bil-kbir
id-daqs u l-mod kif id-dejta personali
tinġabar, tiġi aċċessata, tintuża u tiġi
trasferita. Hemm bosta raġunijiet tajbin
biex ir-regoli ta' bħalissa, li ġew adottati
fl-1995, jiġu rieżaminati u mtejba: innatura globalizzata, li qed dejjem tikber,
tal-flussi tad-dejta, il-fatt li t-tagħrif
personali jinġabar u jiġi skambjat fi
kwantitajiet kbar, bejn il-kontinenti u
madwar id-dinja f'millisekondi u l-wasla
tal-cloud computing. B'mod partikolari,
cloud computing - fejn individwi
jaċċedu mill-bogħod għar-riżorsi
tal-kompjuter, minflok li jżommuhom
lokalment - iwassal għal sfidi ġodda
għall-awtoritajiet ta' superviżjoni
għall-protezzjoni tad-dejta, hekk kif
id-dejta tista' u fil-fatt tiċċaqlaq minn
ġurisdizzjoni għall-oħra, inkluża barra
mill-UE, f'mument wieħed. Sabiex tiġi
żgurata kontinwità għall-protezzjoni
tad-dejta, jeħtieġ li r-regoli jsiru
konformi mal-iżviluppi teknoloġoċi.

Atitudnijiet lejn il-protezzjoni tad-dejta
»» Parti kbira tan-nies (71%) għadhom jgħidu
li l-kunċett li tipprovdi t-tagħrif personali
huwa parti dejjem akbar tal-ħajja moderna
u jaċċettaw li ma hemmx alternattiva oħra
ħlief li jipprovduh jekk dawn ikunu jridu li
jiksbu prodotti jew servizzi
»» Aktar minn nofs l-Ewropej li jużaw l-internet
jużaw netwerk soċjali tal-internet mill-inqas
darba fil-ġimgħa. Dan il-proporzjon huwa
simili għal dawk li jibagħtu l-messaġġi jew
jużaw is-siti taċ-chat.
»» Total ta' 69% tan-nies jgħidu li
l-approvazzjoni espliċita tagħhom għandha
tenħtieġ fil-każijiet kollha qabel ma d-dejta
tagħhom tinġabar jew tiġi pproċessata.
»» Aktar minn sitta minn 10 persuni li wieġbu
jgħidu li ma jafdawx kumpaniji tat-telefown
tal-linja fissa jew tal-mobile u fortnituri tasservizz tal-internet (62%) jew negozji fuq
l-internet (63%).
»» Hemm ukoll 67% li jqisu li huwa importanti
li tkun kapaċi li tittrasferixxi d-dejta personali
lil fornitur ġdid tas-servizz tal-internet
("portabbiltà tad-dejta"). -
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X'INHUWA L-KUNĊETT TARRIFORMA TAL-UE DWAR ILPROTEZZJONI TAD-DEJTA?
Ir-Regolament Ġenerali l-ġdid dwar
il-Protezzjoni tad-Dejta jintroduċi sett
wieħed u uniku ta' regoli,
teknoloġikament newtrali u validi
għall-ġejjieni madwar l-UE. Dan
ifisser li irrelevanti kif jiġu żviluppati
t-teknoloġija u l-ambjent diġitali
fil-ġejjieni, id-dejta personali talindividwi fl-UE se tkun sikura, u d-dritt
fundamentali tagħhom għall-protezzjoni
tad-dejta se jiġi rispettat.
Ir-Regolament il-ġdid se jsaħħaħ ukoll
"id-dritt li tintesa", ħalli jekk individwu
ma jkunx irid aktar li d-dejta personali
tiegħu tiġi pproċessata, u ma hemmx
raġuni leġittima għal organizzazzjoni
biex iżżommha, id-dejta trid titneħħa
mis-sistema.
Iċ-ċittadini se jkollhom ukoll dritt għallportabbiltà tad-dejta, jiġifieri, id-dritt li
jiksbu kopja tad-dejta tagħhom minn
kumpanija tal-internet u jittrasferuha
lil oħra mingħajr xkiel mill-ewwel

kumpanija. Dawn il-proposti se jgħinu
jibnu fiduċja fl-ambjent diġitali talinternet, li huwa tajjeb għall-individwi
u għan-negozji. Ir-regoli l-ġodda
se joħolqu kompetizzjoni ġusta: ilkumpaniji kollha li mhumiex fl-UE ser
ikollhom japplikaw l-istess regoli bħallkumpaniji tal-UE meta joffru prodotti
jew servizzi fl-UE.

KIF SE JGĦIN DAN?

dejta fuq l-internet. Ir-Riforma tal-UE
dwar il-Protezzjoni tad-Dejta tkun
faċilitatriċi għas-servizzi tal-Big Data
fl-Ewropa billi tippromwovi l-adozzjoni
tal-prinċipji bħal protezzjoni tad-dejta
prestabbilita u mid-disinn, issaħħaħ
it-trasparenza u trawwem il-fiduċja talkonsumaturi u tixpruna l-kompetizzjoni
permezz tad-dritt il-ġdid għallportabbiltà tad-dejta kif ukoll il-ħolqien
ta' kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji
kollha attivi fis-suq uniku.

Din il-fiduċja tippermetti lill-konsumaturi
biex ikunu jistgħu jużaw teknoloġiji
innovattivi u jixtru permezz tal-internet,
bil-fiduċja kollha li d-dejta personali
tagħhom tiġi protetta. It-talba akbar
għal prodotti u servizzi li jħarsu
l-privatezza trawwem investiment ġdid
u l-ħolqien ta' impjiegi ġodda u tirrilaxxa
l-potenzjal tas-suq uniku biex jipprovdi
għażla akbar ta' prodotti bi prezzijiet
orħos. Din iż-żieda fl-attività ekonomika
tgħin ukoll lin-negozji, b'mod speċjali
l-SMEs biex jikbru għall-potenzja sħiħ
tagħhom fis-suq uniku. Billi jkun hemm
regolamenti newtrali teknoloġiċi u
validi għall-ġejjieni, il-proposti talKummissjoni jagħtu ċertezza fit-tul
għall-kwistjonijiet tal-protezzjoni tad-

X'se jkunu l-isfidi ewlenin?
»» Il-garanzija ta' aċċess eħfef għad-dejta personali proprja u l- ħelsien ta'
trasferiment tad-dejta personali minn fornitur ta' servizz għal ieħor.
»» Li jiġi stabbilit "dritt li tintesa" se jgħin biex in-nies jiġġestixxu aħjar ir-riskji talprotezzjoni tad-dejta fuq l-internet. Meta individwi ma jkunx jridu aktar li d-dejta
tagħhom tiġi pproċessata u ma hemmx aktar raġunijiet leġittimi biex din tinżamm,
id-dejta titħassar.

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/

»» L-iżgurar li kull meta jkun meħtieġ il-kunsens tal-individwu għall-ipproċessar taddejta personali tiegħu, dan jingħata dejjem permezz ta' azzjoni affirmattiva ċara.
»» L-iżgurar ta' sett wieħed ta' regoli applikabbli madwar l-UE.
»» Regoli ċari dwar meta għandha tapplika l-liġi tal-UE lill-kontrolluri tad-dejta barra
mill-UE.
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