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PRAWO DO BYCIA
ZAPOMNIANYM:
austriacki student prawa
wystąpił o wszystkie informacje, jakie
serwis społecznościowy przechowywał
na jego temat na jego profilu. Serwis
społecznościowy przesłał mu 1224
strony informacji. Znajdowały się na
nich zdjęcia, wiadomości i wpisy na
jego stronie pochodzące z okresu kilku
lat. Informacje obejmowały również
dane, które student usunął. Zdał sobie
sprawę, że w serwisie gromadzono
znacznie więcej informacji na
jego temat, niż sądził, i że nadal
przechowywano informacje, które
uprzednio usunął i których serwis
społecznościowy nie potrzebował.

JAKIE PROBLEMY
WIĄŻĄ SIĘ Z SERWISAMI
SPOŁECZNOŚCIOWYMI?
Serwisy społecznościowe pozwalają
pozostawać w kontakcie z przyjaciółmi,
rodziną i kolegami, lecz korzystanie
z nich łączy się z ryzykiem, że nasze
dane, zdjęcia i komentarze mogą być
dostępne szerszemu gronu osób niż
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sobie uświadamiamy. W niektórych
przypadkach może mieć to skutki
finansowe i psychologiczne oraz wpływ
na reputację danej osoby. Znaczna
większość Europejczyków (71%)
uważa ujawnianie danych osobowych
za coraz bardziej znaczący aspekt
współczesnego życia. Jednocześnie
ponad sześciu na dziesięciu
użytkowników nie ufa operatorom sieci
telefonów stacjonarnych i komórkowych
i dostawcom internetu (62%) lub
firmom prowadzącym działalność przez
internet (63%). Mają oni poczucie, że
nie posiadają pełnej kontroli nad swoimi
danymi.

CO SIĘ ZMIENI?
Nowe zasady wzmocnią prawo do
bycia zapomnianym. Jeśli użytkownik
nie będzie chciał, żeby jego dane były
przetwarzane i nie będą istniały żadne
uzasadnione powody tego, żeby dana
organizacja przechowywała takie
dane, będzie je ona musiała usunąć
ze swojego systemu. Użytkownik
nie będzie musiał wykazywać, że
gromadzenie jego danych nie jest
konieczne. Administratorzy danych będą
natomiast musieli udowodnić, że istnieje
potrzeba przechowywania danych.
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Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» 71% Europejczyków uważa, że ujawnianie
danych osobowych stanowi coraz bardziej
znaczący aspekt współczesnego życia.
»» Najczęstszym powodem ujawnienia
informacji jest chęć dokonania płatności
online (46%), otrzymania zamówionej
przesyłki (44%) lub uzyskania dostępu do
usługi (36%).
»» Większość ludzi nie chce, żeby firmy
internetowe wykorzystywały ich dane
osobowe do personalizowania kierowanych
do nich reklam.
»» Tylko jedna piąta ankietowanych stwierdziła,
że zawsze, kiedy są proszeni o podanie
swoich danych w internecie, są oni
informowani o warunkach, na jakich dane te
będą gromadzone oraz wykorzystywane.
»» Nieco ponad czterech na dziesięciu
użytkowników serwisów społecznościowych
nie próbowało zmieniać ustawień
prywatności.
»» Jedna czwarta z nich nie zmieniała ustawień,
ponieważ zakłada, że dany serwis stosuje
właściwe ustawienia.
Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.

Usługodawcy będą musieli uwzględnić
zasadę „domyślnej ochrony danych”,
zgodnie z którą domyślne ustawienia
powinny zapewniać największą
ochronę prywatności. Przedsiębiorstwa
będą miały obowiązek informować
użytkownika jak najjaśniej oraz jak
najbardziej zrozumiale i przejrzyście o
sposobach wykorzystania jego danych
osobowych, tak aby mógł on podjąć
najlepszą decyzję o tym, jakie dane
udostępnia. Informacje te będą mogły
zostać opatrzone łatwo zrozumiałymi,
standardowymi znakami graficznymi.
Reforma ochrony danych ułatwi
użytkownikom dostęp do ich danych
osobowych i zapewni im prawo do
przenoszenia danych, co oznacza, że
przekazywanie danych osobowych
między usługodawcami będzie
łatwiejsze. Wskutek wyniku reformy
użytkownicy będą musieli poprzez
wyraźne działanie potwierdzające
wyrazić zgodę na wykorzystanie
ich danych osobowych przez
przedsiębiorstwa. Użytkownicy będą
więc mieli kontrolę nad swoimi danymi,
dzięki czemu zwiększy się ich zaufanie
do środowiska internetowego.

DLACZEGO JEST TO DOBRE DLA
GOSPODARKI CYFROWEJ?
Wysoki poziom ochrony danych ma
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia
zaufania społeczeństwa do usług online
i ogólnie do gospodarki cyfrowej. Obawy
związane z utratą prywatności należą
do głównych powodów, dla których
użytkownicy unikają zakupów towarów
lub usług przez internet. Wobec faktu,
że sektor technologii ma bezpośredni
wkład w ogólny wzrost produktywności
w Europie na poziomie 20% i że 40%
inwestycji ogółem dotyczy tego sektora,
zaufanie osób fizycznych do usług
online jest niezbędne dla pobudzania
wzrostu gospodarczego w UE.

W związku z rosnącą globalizacją
przepływu danych i częstszym
wykorzystaniem chmury obliczeniowej
użytkownicy są w większym stopniu
narażeni na utratę kontroli nad swoimi
danymi w internecie. Nowe przepisy
zapewnią im kontrolę nad ich danymi
osobowymi i zwiększą zaufanie
zarówno do mediów społecznościowych,
jak i do zakupów online i komunikacji
internetowej w ogóle.

Jakie będą główne zmiany?

»» Wzmocnienie „prawa do bycia zapomnianym” mającego na celu pomoc
użytkownikom w lepszym zarządzaniu ryzykiem związanym z ochroną danych
online. Jeżeli dana osoba nie chce, aby nadal przetwarzano jej dane i jeżeli nie
istnieją żadne uzasadnione powody ich przechowywania, dane zostaną usunięte.
Przepisy służą wzmocnieniu pozycji osób fizycznych, a nie wymazywaniu zdarzeń z
przeszłości, zmienianiu ich przebiegu lub ograniczaniu wolności prasy.
»» Zagwarantowanie łatwego dostępu do własnych danych.
»» Wprowadzenie przysługującego osobom fizycznym prawa do swobodnego
przenoszenia danych osobowych między usługodawcami (prawo do przenoszenia
danych).
»» Zagwarantowanie, że kiedy zgoda użytkownika będzie stanowiła podstawę prawną
pozwalającą na przetwarzanie danych, będzie ona musiała być udzielona poprzez
wyraźne działanie potwierdzające.

Wszelkie pytania można
kierować na

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Skontaktuj się z Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/contact/index_
pl.htm

»» Zwiększenie odpowiedzialności i rozliczalności podmiotów przetwarzających
dane. Znajdą się one pod nadzorem inspektorów ochrony danych wyznaczanych
dla przedsiębiorstw, których podstawowa działalność obejmuje przetwarzanie
danych osobowych na dużą skalę. Wprowadzenie zasad „domyślnej ochrony
danych” i „uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania”, dzięki
czemu w przypadku zarówno towarów, jak i usług już od fazy koncepcyjnej będą
obowiązywać odpowiednie ustawienia i zabezpieczenia chroniące prywatność.
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