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Chmura obliczeniowa oznacza,
że dane mogą być przetwarzane
w Pekinie, przechowywanie w
Bostonie, a następnie pobrane
w Budapeszcie. W epoce cyfrowej dane są
nieustannie przesyłane między państwami
znajdującymi się zarówno wewnątrz UE,
jak i poza nią. Jednak nie wszystkie kraje
zapewniają ten sam poziom ochrony danych
osobowych.
Wiążące reguły korporacyjne stanowią jedno
z narzędzi, dzięki którym można skutecznie
chronić dane osobowe, kiedy przesyła się je
lub przetwarza poza UE. Przedsiębiorstwa
mogą dobrowolnie przyjąć te reguły. Można
z nich korzystać w celu przesyłania danych
między podmiotami stanowiącymi części tej
samej grupy. Aby zostały one zatwierdzone
przez kompetentne władze, muszą one
obecnie zostać zweryfikowane przez co
najmniej trzy organy ds. ochrony danych.
Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie
danych uprości wiążące reguły korporacyjne i
ujednolicić proces ich zatwierdzenia – sprawi
ono, że reguły zatwierdzać będzie jeden
organ ochrony danych, a nie kilka takich
organów.
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DLACZEGO WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA JEST WAŻNA?
Dane osobowe coraz częściej przesyła
się ponad granicami – zarówno
geograficznymi, jak i tymi wirtualnymi – i
przechowuje na serwerach znajdujących
się w różnych krajach zarówno w UE,
jak i poza nią. Jest to cecha chmury
obliczeniowej. Globalny charakter
przepływu danych sprawia, że konieczne
jest wzmocnienie praw osób fizycznych
do ochrony danych osobowych na
poziomie międzynarodowym. Wymaga
to solidnych zasad zapewniających
ochronę danych osób fizycznych,
ukierunkowanych na ułatwienie
przepływu danych osobowych ponad
granicami, przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiego i stałego
poziomu ich ochrony, bez luk i zbędnych
utrudnień.

NA CZYM POLEGA REFORMA
OCHRONY DANYCH W UE?
Aby odpowiedzieć na te wyzwania,
nowe ogólne rozporządzenie o ochronie
danych wprowadza system, który
zapewni, że unijny poziom ochrony
danych osobowych nie zostanie
ograniczony, kiedy dane zostaną
przesłane poza UE. Obejmuje to jasne
zasady, które będą określać, kiedy
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Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» Połowa wszystkich europejskich
internautów obawia się, że staną się
oni ofiarami oszustwa polegającego na
niewłaściwym wykorzystaniu ich danych
(50%).
»» Mniej niż jedna trzecia Europejczyków
ufa operatorom sieci telefonicznych i
dostawcom internetu (33%); a mniej niż
jedna czwarta ufa firmom internetowym,
takim jak wyszukiwarki, portale
społecznościowe i firmy oferujące usługi
e-mail (24%).
»» Niemal wszyscy Europejczycy opowiadają
się za jednakową ochroną praw w całej
UE, niezależnie od państwa, w którym ma
siedzibę usługodawca (89 %).

Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.

prawo UE będzie miało zastosowanie
do przedsiębiorstw lub organizacji
mających siedzibę poza UE, w
szczególności poprzez doprecyzowanie,
że w każdym przypadku, kiedy
ich działalność jest związana z
oferowaniem towarów lub usług
obywatelom UE lub z monitorowaniem
ich poczynań, będą miały zastosowanie
reguły UE. Nowa, standardowa
procedura określająca podejmowanie
tzw. decyzji w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych pozwoli
na swobodny przepływ danych między
państwami UE i krajami trzecimi.
Decyzja w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych stanowi
potwierdzenie, że dane państwo trzecie
zapewnia – w oparciu o prawo krajowe
lub międzynarodowe zobowiązania
– odpowiedni poziom ochrony
danych. Decyzje tego rodzaju będą
podejmowane na szczeblu europejskim
na podstawie konkretnych kryteriów,
które będą obowiązywać także w
odniesieniu do współpracy policyjnej i
wymiaru sprawiedliwości w sprawach
karnych.

wiążących reguł korporacyjnych lub
standardowych klauzul umownych,
nie będzie konieczne wcześniejsze
zezwolenie. Nowe przepisy wspomogą
skuteczną współpracę międzynarodową
w zakresie egzekwowania ochrony
danych osobowych między Komisją oraz
organami ochrony danych osobowych
w Unii i poza nią. Cel ten realizowany
będzie poprzez pomoc w prowadzeniu
dochodzeń, wymianę informacji i
przekazywanie skarg.
Wreszcie, poprzez promowanie
światowych standardów, rozporządzenie
zapewni trwałe europejskie
przywództwo w dziedzinie ochrony
przepływów danych na całym świecie.

W CZYM BĘDZIE TO POMOCNE?

ochrony danych osobowych, niezależnie
od ich lokalizacji. To z kolei pomoże
w promowaniu możliwości rozwoju
przedsiębiorstw w UE. Standardy ochrony
danych UE muszą mieć zastosowanie
niezależnie od miejsca, w którym
dane dotyczące obywateli UE będą
przetwarzane.
Jednocześnie należy chronić dane
przesyłane poza UE. Przedsiębiorstwa,
które chcą zapewnić wysoki poziom
ochrony danych, powinny zostać
wyposażone w proste narzędzia, które
ułatwią zgodny z zasadami przepływ
danych. Współpraca ze stronami trzecimi
w zakresie nowych reguł pomoże
zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych Europejczyków niezależnie od
tego, gdzie się one znajdują.

Dzięki przepisom rozporządzenia w
sytuacji współpracy UE z państwami
trzecimi dane obywateli UE będą
chronione na całym świecie, nie tylko
wewnątrz Unii. Wspomoże to budowanie
międzynarodowego zaufania do
Jakie będą główne zmiany?

Przedsiębiorstwa prowadzące
działalność na całym świecie będą
czerpać korzyści z jasnych i wyraźnych
zasad dotyczących stosowania
wiążących reguł korporacyjnych, a także
z faktu, że kiedy przesył danych będzie
odbywał się w ramach zatwierdzonych

»» Jasne przepisy stanowiące o tym, w jakich sytuacjach prawo UE ma zastosowanie
do administratorów danych poza UE; w szczególności poprzez zapis mówiący o
tym, że zawsze, kiedy działania administratora są związane ze sprzedażą towarów
lub usług obywatelom UE lub z monitorowaniem ich poczynań, będą miały
zastosowanie unijne przepisy.
»» Standardowe decyzje w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych,
które umożliwią swobodny przepływ danych między UE i państwami trzecimi,
podejmowane na szczeblu europejskim na podstawie wyraźnych kryteriów, które
będą miały zastosowanie także do współpracy policyjnej i wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych.

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

»» Ułatwienie zgodnego z zasadami przepływu danych i zmniejszenie związanych
z tym obciążeń dzięki wzmocnieniu i uproszczeniu innych zasad rządzących ich
międzynarodowym przepływem, w tym poprzez:
»» Ujednolicenie wiążących reguł korporacyjnych i rozszerzenie użycia tego typu
narzędzi, tak aby można było z nich korzystać także w odniesieniu do podmiotów
administrujących danymi oraz w ramach „grup przedsiębiorstw”, dzięki czemu
lepiej odzwierciedlona zostanie wielość podmiotów uczestniczących w działaniach
z zakresu przetwarzania danych, przede wszystkim w kontekście chmury
obliczeniowej.
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