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Europejskie organy
ochrony danych wykryły,
że serwis zajmujący się
tworzeniem map, robiąc
zdjęcia ulic w kilku europejskich
miastach, gromadził dane osobowe
z niezabezpieczonych sieci WiFi. Sytuacja ta wywołała różne
reakcje organów ochrony danych:
niektóre zażądały natychmiastowego
zniszczenia danych, podczas gdy
inne zwróciły się o ich zachowanie w
charakterze dowodu. Środki zaradcze
zastosowane przez organy różniły
się w poszczególnych krajach UE:
kilka z nich ukarało przedsiębiorstwo
grzywną, podczas gdy inne nie
podjęły żadnych działań. To rozbieżne
podejście do tej samej sytuacji
wskazuje na potrzebę posiadania
spójniejszego podejścia do ochrony
danych osobowych i do postępowania
w przypadkach przestępstw.
Przyniesie to korzyści zarówno
przedsiębiorstwom, jak i obywatelom.
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W JAKI SPOSÓB STARE
PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY
DANYCH HAMOWAŁY ROZWÓJ
JEDNOLITEGO RYNKU?
Obecnie stosowane w 28 państwach
członkowskich UE przepisy dotyczące
ochrony danych są niespójne.
Przedsiębiorstwa nieraz muszą radzić
sobie z 28 różnymi zbiorami przepisów
w tym zakresie w obrębie UE. Skutkuje
to niejednolitością otoczenia prawnego
oraz niepewnością prawną i nierównym
poziomem ochrony osób fizycznych.
Wynikają z tego także niepotrzebne
koszty i znaczne obciążenie
administracyjne dla przedsiębiorstw.
Ta złożona sytuacja jest czynnikiem
zniechęcającym te przedsiębiorstwa –
zwłaszcza małe i średnie (MŚP) – do
rozszerzania działalności w UE. Hamuje
to także wzrost gospodarczy.

Jak Europejczycy odnoszą się do
ochrony danych?
»» Organy publiczne (66%) cieszą się
większym zaufaniem niż przedsiębiorstwa
handlowe.
»» 69% Europejczyków obawia się, że ich
dane osobowe będące w posiadaniu
przedsiębiorstw mogą zostać
wykorzystane w celu innym niż ten, w
którym je zgromadzono.
»» Ponad 4 na 10 Europejczyków wolałoby,
aby zasady dotyczące ochrony danych
egzekwowano na poziomie europejskim
(45%), podczas gdy nieco mniejsza
liczba wolałaby, aby egzekwowano je na
poziomie krajowym (42%).

NA CZYM POLEGA REFORMA
OCHRONY DANYCH W UE?
Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych wprowadza nowe przepisy
mające na celu zniesienie barier w
dostępie do rynku wewnętrznego
wynikających z rozbieżnych podejść
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danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.

prawnych w 28 państwach UE. Przepisy
te pozwolą zapewnić „identyczne
warunki” w zakresie przetwarzania
danych w UE. Zasady dotyczące ochrony
danych na poziomie UE zostaną w
znacznym stopniu zharmonizowane
dzięki ustanowieniu we wspomnianym
rozporządzeniu wspólnych przepisów
mających zastosowanie w całej UE.
Oszczędności wynikające z posiadania
wspólnych przepisów i usunięcia
obciążeń administracyjnych wyniosą 2,3
mld euro rocznie.
W rozporządzeniu ustanawia się
ponadto „punkt kompleksowej
obsługi” („one-stop-shop”) do celów
egzekwowania prawa: przedsiębiorstwa
i organizacje będą miały do czynienia
jedynie z organem ochrony danych w
państwie, w którym posiadają swoją
główną siedzibę.

W CZYM BĘDZIE TO POMOCNE?
Bardziej stabilne, prostsze i jaśniejsze
przepisy dotyczące ochrony danych
zachęcą przedsiębiorstwa do
jak najpełniejszego korzystania
z jednolitego rynku cyfrowego,
pobudzając wzrost gospodarczy,
innowacje i tworzenie miejsc pracy.
Pomoże to w szczególności małym
i średnim przedsiębiorstwom. Nowy
system zapewni przedsiębiorstwom
unijnym także korzystną sytuację pod
względem konkurencji na poziomie
globalnym, ponieważ będą one mogły
zagwarantować, w oparciu o silne
regulacje prawne, że cenne dane

osobowe ich klientów przetwarzane
są z dbałością i starannością. W
przypadku przedsiębiorstw oferujących
usługi przetwarzania w chmurze –
przechowujących i przetwarzających
dane na zewnętrznych serwerach
komputerowych – zaufanie do
spójnego systemu regulacyjnego UE
będzie głównym atutem i czynnikiem
przyciągającym inwestorów.
Wprowadzenie tych samych praw w
całej UE zwiększy wiarę osób fizycznych
w to, że ich dane osobowe są równie
skutecznie chronione niezależnie od
miejsca ich przetwarzania.

Jakie będą główne zmiany?

Krajowe organy ochrony danych będą
współpracowały ze sobą w sprawach
mających szersze oddziaływanie w skali
europejskiej, dając tym samym pewność
wszystkim Europejczykom, że ich prawa
są chronione w całej UE niezależnie od
tego, w którym państwie członkowskim
mieszkają.

»» Wspólne przepisy mające zastosowanie w całej UE.
»» „Punkt kompleksowej obsługi” – każde przedsiębiorstwo odpowiada przed tylko jednym
organem ochrony danych.
»» Lepsza współpraca między organami ochrony danych w sprawach o szerszym
oddziaływaniu w skali europejskiej.
»» Uproszczenie otoczenia regulacyjnego przez radykalne ograniczenie procedur
administracyjnych i zniesienie niepotrzebnych formalności takich jak ogólne wymogi w
zakresie powiadamiania, które obecnie kosztują przedsiębiorstwa około 130 mln euro
rocznie.

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

© Unia Europejska, 2016
Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60306-8
ISBN 978-92-79-60308-2

doi:10.2838/09797
doi:10.2838/939182

DS-04-16-625-PL-D
DS-04-16-625-PL-N

