W jaki sposób reforma ochrony danych w UE
uprości istniejące przepisy?
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OBECNE WYMOGI
DOTYCZĄCE
POWIADAMIANIA O
PRZETWARZANIU DANYCH
SĄ SKOMPLIKOWANE I KOSZTOWNE –
PRZYKŁAD
Sieć sklepów posiada siedzibę główną
we Francji i sklepy działające na
zasadzie franczyzy w 14 innych
państwach UE. Każdy sklep gromadzi
dane dotyczące klientów i przekazuje je
do centrali firmy we Francji w celu ich
dalszego przetwarzania.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
do przetwarzania danych przez
centralę mają zastosowanie francuskie
przepisy dotyczące ochrony danych,
a poszczególne sklepy muszą
powiadamiać swój krajowy organ
ochrony danych, że przetwarzają
dane zgodnie z krajowymi przepisami
obowiązującymi w państwie, w którym
działają.
Oznacza to, że centrala
przedsiębiorstwa musi zasięgnąć opinii
prawników w różnych krajach, aby
zagwarantować, że wszystkie oddziały
przestrzegają prawa. Łączne koszty
wynikające z wymogów dotyczących
powiadamiania we wszystkich krajach
mogłyby wynieść ponad 12 tys. euro.
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DLACZEGO MUSIELIŚMY
UPROŚCIĆ ZASADY DOTYCZĄCE
OCHRONY DANYCH?
Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa
oczekują, że zasady dotyczące ochrony
danych będą spójne i stosowane w
jednolity sposób w całej UE. Niemal
dziewięciu na dziesięciu Europejczyków
opowiada się za takimi samymi
prawami do ochrony danych w całej UE.
Teraz tak nie jest.
Ponadto przedsiębiorstwa mają
do czynienia z licznymi krajowymi
przepisami dotyczącymi ochrony
danych, które pociągają za sobą
koszty i komplikują transgraniczne
przetwarzanie danych osobowych.
Reforma zminimalizuje formalności
administracyjne, w szczególności
znosząc obecny wymóg
powiadamiania o każdym przypadku
przetwarzania danych, który kosztuje
przedsiębiorstwa ok. 130 mln euro
rocznie, oraz wymóg uprzedniego
zezwolenia na międzynarodowe
przekazywanie danych w oparciu
o zatwierdzone wiążące reguły
korporacyjne lub standardowe klauzule
umowne.
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Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» Prawie wszyscy Europejczycy opowiadają
się za równymi prawami do ochrony w
całej UE (89%).
»» Dwie trzecie Europejczyków uważa, że
firmy internetowe powinny odpowiadać za
ochronę danych osobowych (67%).
»» Ponad czterech na dziesięciu
Europejczyków jest zdania, że
egzekwowanie zasad dotyczących ochrony
danych powinno odbywać się na poziomie
UE (45%).

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

NA CZYM POLEGA REFORMA
OCHRONY DANYCH W UE?
Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych upraszcza i ujednolica
zasady dotyczące ochrony danych
w Europie. Dokona tego dzięki
wprowadzeniu większej harmonizacji
i punktu kompleksowej obsługi do
celów egzekwowania prawa. Każde
przedsiębiorstwo będzie odpowiadało
przed tylko jednym organem ochrony
danych, a zarówno przedsiębiorstwa, jak
i konsumenci będą mieli do dyspozycji
punktem kompleksowej obsługi.
Przepisy te spowodują uproszczenie
międzynarodowego przekazywania
danych poza UE w celu ułatwienia
handlu światowego.

Jeden zbiór przepisów wdrożony na
poziomie UE będzie miał znaczący
wpływ na gospodarkę i zwiększy
atrakcyjność Europy jako miejsca
prowadzenia interesów. Jednocześnie
zostanie wzmocniona rola UE w
promowaniu w skali światowej wysokich
standardów w zakresie ochrony danych.

danych, charakteryzujące się zbiorem
przepisów sprzyjających większemu
zaufaniu wśród konsumentów i
lepszemu funkcjonowaniu rynku
wewnętrznego.

Uspójnienie przepisów oraz ograniczenie
wymogów administracyjnych (np.
w zakresie powiadamiania) może
przynieść oszczędności w kwocie 2,3
mld euro rocznie, którą przedsiębiorstwa
mogłyby wykorzystać na inwestycje,
zarówno w UE, jak i poza nią.
Uproszczenie otoczenia regulacyjnego
stworzy w UE bardziej przewidywalne
otoczenie biznesowe w zakresie ochrony

W CZYM BĘDZIE TO POMOCNE?
Jakie będą główne zmiany?

Dzięki nowym prostszym, jaśniejszym
i bardziej solidnym przepisom
obywatelom łatwiej będzie chronić
swoje dane online. Koszty ponoszone
przez przedsiębiorstwa znacząco
się zmniejszą i unijne firmy będą w
korzystnej sytuacji pod względem
konkurencji na światowym rynku,
ponieważ będą mogły zapewnić solidną
ochronę danych swoich klientów i
prowadzić działalność w prostszym
otoczeniu regulacyjnym.

»» Stworzenie jednego zbioru przepisów mających zastosowanie w całej UE.
»» Wprowadzenie systemu „punktu kompleksowej obsługi” – przedsiębiorstwo
prowadzące działalność w kilku państwach będzie odpowiadać przed tylko
jednym organem ochrony danych (organ ochrony danych państwa, w którym
przedsiębiorstwo ma główną siedzibę).
»» Zniesienie zbędnych wymogów biurokratycznych, takich jak obowiązki w zakresie
powiadamiania.
»» Uproszczenie przekazywania danych poza UE, przy jednoczesnym zapewnieniu
ochrony danych osobowych.

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 978-92-79-60356-3
ISBN 978-92-79-60363-1

doi:10.2838/44909
doi:10.2838/670296

DS-02-16-738-PL-D
DS-02-16-738-PL-N

