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DUŻE ZBIORY DANYCH
TO DLA EUROPEJSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW DUŻA
SZANSA
Według niektórych szacunków rosnąca
wartość danych osobowych obywateli
europejskich może do 2020 r. osiągnąć
prawie 1 bilion euro. Wzmocnienie
obowiązujących w Europie wysokich
standardów w zakresie ochrony danych
to sposobność do rozwoju, a nie czynnik
hamujący innowacje.
Konsumenci coraz bardziej obawiają się
o swoją prywatność. Utrata zaufania
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przekłada się na stracone możliwości
i dochody przedsiębiorstw. Ostatnie
wydarzenia związane z poważnymi
naruszeniami bezpieczeństwa danych
sprawiły, że konsumenci zaczęli odchodzić
od dostawców usług, którzy nie chronią
danych osobowych w należyty sposób.
Działające w UE przedsiębiorstwa
oferujące usługi zapewniające
bezpieczeństwo danych użytkowników
mogą być dla konsumentów
wartościowsze, a zatem bardziej
konkurencyjne. UE posiada najwyższe
na świecie standardy ochrony danych
osobowych. Buduje to zaufanie.

Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» 81% Europejczyków ma poczucie, że nie
posiada pełnej kontroli nad swoimi danymi
online – Eurobarometr, 2015 r.
»» Znaczna większość Europejczyków (69%)
chciałaby, aby proszono ich o wyraźne
udzielenie zgody przed gromadzeniem i
przetwarzaniem ich danych osobowych –
Eurobarometr, 2015 r.
»» Tylko 24% Europejczyków ufa
przedsiębiorstwom internetowym, takim
jak wyszukiwarki, serwisy społecznościowe
i firmy oferujące usługi e-mail.

Czym są duże zbiory danych?
Termin „duże zbiory danych” (ang. „big data”) odnosi się do dużych ilości różnych
rodzajów danych wytworzonych przez rozmaite źródła, takie jak ludzie, maszyny
i sensory. Są to m.in. informacje dotyczące klimatu, obrazy satelitarne, zdjęcia i
filmy w postaci cyfrowej, zapisy transakcji i sygnały GPS. Duże zbiory danych mogą
obejmować dane osobowe: mogą to być wszelkie informacje związane z daną
osobą, jak np. jej imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, informacje dotyczące jej kont
bankowych, wiadomości na serwisach społecznościowych, informacje na temat jej
zdrowia lub adres IP jej komputera.
Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.
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„W Europie jest lepiej”
»» Duże zbiory danych są podobne do rynków usług chmur obliczeniowych – są one nowe, dynamicznie się rozwijają, są w dużej
mierze niedookreślone oraz mają ogromny potencjał wzrostu. Zaufanie to kluczowy czynnik, od którego zależy ich sukces w
Europie. Konsumenci muszą ufać przedsiębiorstwom, aby korzystać z oferowanych przez nie usług. Przedsiębiorstwa oferujące
wysoki poziom ochrony danych mają pod tym względem przewagę, a europejskie środowisko przyjazne ochronie danych
stanowi zachętę, która skłoni firmy technologiczne do zakładania w UE swoich filii.
»» Apple zainwestuje 1,7 mld euro w nowe europejskie centra danych.
»» Oferująca usługi chmury obliczeniowej spółka Salesforce.com zwiększyła poziom inwestycji w Europie. Otworzyła ona dwa nowe
centra danych – w Zjednoczonym Królestwie (2014 r.) i w Niemczech (2015 r.). Jej plany obejmują założenie kolejnego centrum,
tym razem we Francji. Zdaniem zarządu Salesforce.com to kolejne centrum odzwierciedla status Europy jako najszybciej
rozwijającego się pod tym względem regionu w roku obrotowym 2013.
»» IBM otworzyło nowe centra danych oparte na modelu chmury obliczeniowej. Aby świadczyć usługi zorientowane na ochronę
danych użytkowników, centra rozlokowano w Zjednoczonym Królestwie, w Niemczech, we Francji i Włoszech.
»» Zettabox.com stanowi prawdziwie europejski przykład rozwiązania przechowywania danych opartego na chmurze. Motto firmy
to „W Europie jest lepiej”. Zdecydowała się ona na prowadzenie działalności w całości w Europie. Jej przedstawiciele kierowali
się chęcią zaoferowania użytkownikom wysokiej jakości usług opartych na chmurze charakteryzujących się najwyższym
poziomem ochrony danych osobowych.

REFORMA OCHRONY DANYCH W UE: IMPULS DO ROZWOJU USŁUG ZWIĄZANYCH Z DUŻYMI
ZBIORAMI DANYCH W EUROPIE
Attitudes towards data

protection

Reforma ochrony danych buduje pojedynczy, solidny i kompleksowy zbiór przepisów dotyczących ochrony
danych w UE. Wspomoże ona rozwój innowacyjności podtrzymywalnych usług związanych z danymi
poprzez zwiększenie pewności prawnej i wzmocnienie zaufania do rynku cyfrowego. Stworzy to pozytywne
sprzężenie zwrotne między ochroną fundamentalnych praw, zaufaniem konsumentów i wzrostem
gospodarczym.
Zwiększona wiarygodność – w ogromnej liczbie ankiet i badań stwierdzono, że sukces usługodawców w
zakresie rozwoju nowych usług i produktów związanych z dużymi zbiorami danych wynika ze zdolności
przedsiębiorstw do budowania i utrzymywania wysokiego poziomu zaufania konsumentów.

> JAK: Większe prawa dla obywateli (dostęp do danych osobowych i możliwość wprowadzania w nich
zmian, wyraźne prawo do bycia zapomnianym, prawo sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych i prawo do
uzyskiwania informacji o złamaniu zabezpieczeń chroniących dane).
Łatwiejszy dostęp do rynku dla przedsiębiorstw typu start-up – nowe prawo do przenoszenia danych
pozwoli obywatelom uzyskać swoje dane osobowe od jednego usługodawcy i przenieść je do innego.
> JAK: Przedsiębiorstwa typu start-up i mniejsze przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dostęp do
zdominowanych przez cyfrowych gigantów rynków danych i przyciągnąć więcej konsumentów dzięki
przyjaznym ochronie prywatności rozwiązaniom. Uczyni to gospodarkę Europy bardziej konkurencyjną.
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Zwiększenie przejrzystości – osoby fizyczne potrzebują bardziej szczegółowych
informacji o polityce ochrony danych i o tym, co się z tymi danymi dzieje, kiedy są one
przetwarzane na potrzeby świadczenia usług online.
> JAK: Od organizacji wymagać się będzie publikacji przejrzystej i łatwo dostępnej
polityki ochrony danych osobowych. Znajdujące się na stronach internetowych proste
ikony mogłyby wskazywać, jak przetwarzane są dane osobowe, kto się tym zajmuje i
kto jest za ten proces odpowiedzialny
Te same zasady gry – 28 krajowych prawodawstw zostanie zastąpionych przez
pojedyncze, proste i jasne ramy prawne i pojedynczy punkt kontaktowy przeznaczony do
celów zarządczych i egzekwowania prawa.
> JAK: Obowiązujące na całym kontynencie pojedyncze ramy prawne ograniczają
biurokrację i koszty. Aby w pełni wykorzystać potencjał dużych zbiorów danych i
jednolitego rynku cyfrowego, tworzą one niezbędne warunki dla działających w UE
przedsiębiorstw – szczególnie małych podmiotów – takich jak przedsiębiorstwa typu
start-up. Przedsiębiorstwa będą odpowiadać przed tylko jednym organem nadzorczym
– nie 28 – co sprawi, że przetwarzanie danych będzie prostsze i tańsze.
„Uwzględnienie ochrony danych już w fazie projektowania” – reforma pomoże
administratorom dużych zbiorów danych za sprawą wymogu, by inwestowali w
dobre praktyki ochrony danych, które staną się nieodzownym elementem ich planów
biznesowych.
> JAK: Nowa zasada „uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania”
motywuje architektów systemów analizy dużych zbiorów danych do wykorzystywania
technik takich jak anonimizacja, pseudoanonimizacja, szyfrowanie i protokoły
pozwalające na anonimową komunikację. Komisja będzie współpracować z państwami
członkowskimi UE, w tym przede wszystkim z organami nadzoru i zainteresowanymi
podmiotami, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwa będą w tej tematyce
odpowiednio poinformowane.

Ułatwienie życia
przedsiębiorstwom typu startup i innym małym podmiotom:
wyjątki od reguł
»» Brak inspektorów ochrony danych:
przedsiębiorstwa nie będą musiały
wyznaczać inspektorów, jeśli
przetwarzanie danych nie stanowi ich
głównej działalności.
»» Brak konieczności zawiadamiania:
zawiadamianie organów nadzoru to
biurokratyczny ciężar, na który firmy
przeznaczają rocznie 130 mln euro.
Reforma w całości zniesie to obciążenie.
»» Ograniczenie częstotliwości żądań
dostępu do danych osobowych:
przedsiębiorstwa będą mogły naliczać
opłatę za umożliwienie dostępu do
danych osobowych, jeśli tego rodzaju
żądań będzie zbyt wiele.
»» Brak oceny skutków: o ile nie będzie
istniało ogromne ryzyko dla obywateli,
małe podmioty gracze nie będą
musiały przeprowadzać oceny skutków
wprowadzenia zasad ochrony danych.

TE SAME PRZEPISY DLA
PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH
W UE I POZA NIĄ
Przepisy UE dotyczące ochrony danych
będą miały zastosowanie nie tylko do
przedsiębiorstw europejskich, ale także firm
zagranicznych, które sprzedają produkty
i usługi obywatelom UE lub monitorują
ich poczynania. Innymi słowy: te same
reguły będą obowiązywać wszystkie
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w
UE – niezależnie od kraju ich pochodzenia.
Zapewni to identyczne warunki konkurencji
firm europejskich i tych działających w
innych miejscach świata. Przedsiębiorstwa
typu start-up z innych regionów będą
musiały stosować się do tych samych
przepisów, co start-upy w Europie. W
zglobalizowanym świecie ważna jest
uczciwa konkurencja.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z DUŻYCH
ZBIORÓW DANYCH?

DUŻE ZBIORY DANYCH I
PRYWATNOŚĆ

Głównym plusem dużych zbiorów danych
jest to, że zestawiając różne źródła i zbiory,
można zauważyć łączące je wzory, co
pozwala na sformułowanie użytecznych
wniosków. Pomyślmy na przykład o
zdrowiu, bezpieczeństwie żywnościowym,
inteligentnych systemach transportowych,
efektywności energetycznej i miejskim
planowaniu przestrzennym.

Zapewnienie ochrony danych osobowych
staje się coraz większym wyzwaniem. Ilość
owych informacji ulega nieustannemu
zwielokrotnianiu. To samo dzieje się
z ich wymianą. Informacje dotyczące
zdrowia, położenia, wykorzystania energii
elektrycznej, działalności w internecie itd.
mogą zostać udostępnione, co budzi obawy
związane z profilowaniem, dyskryminacją,
wykluczeniem społecznym i utratą kontroli.

Ostatecznie pozwoli to na uzyskanie
wyższej wydajności i jakości usług, co
stanowi źródło wzrostu gospodarczego.
Wykorzystanie dużych zbiorów danych
przez 100 głównych działających w
UE producentów pozwoliłoby uzyskać
oszczędności na poziomie 425 mld euro, a
do 2020 r. ich analiza mogłaby przynieść
wzrost gospodarki o dodatkowe 1,9%, co
oznaczałoby wzrost PKB o 206 mld euro.

Analiza dużych zbiorów danych nie zawsze
obejmuje dane osobowe. Jeśli jednak
mamy do czynienia z takim przypadkiem,
powinna się ona odbywać w zgodzie
z przepisami i zasadami dotyczącymi
ochrony danych. Zgodnie z Kartą praw
podstawowych Unii Europejskiej każdy
ma prawo do ochrony danych osobowych
we wszystkich aspektach życia: w domu,
w pracy, w czasie zakupów, korzystając
z opieki medycznej, na posterunku policji
czy w internecie. Dotyczy to także dużych
zbiorów danych.

Zachęcanie do innowacji: samochody bez kierowcy
Unia Europejska musi ułatwić proces przeistaczania się wielkich idei w produkty i
usługi, które przyniosą wzrost gospodarczy i stworzą nowe miejsca pracy. Samochody
bez kierowcy to przykład takiej idei. Technologia leżąca u podstaw autonomicznych
samochodów oznacza większą wymianę informacji związanych z tymi pojazdami,
w tym danych osobowych. Reguły dotyczące ochrony danych osobowych stanowią
doskonałe dopełnienie innowacyjnych i postępowych rozwiązań europejskich
producentów samochodów. Na przykład kiedy dojdzie do wypadku, samochody
wyposażone w system wzywania pomocy eCall będą mogły automatycznie połączyć
się z najbliższym centrum reagowania na sytuacje wyjątkowe. Stanowi to wyśmienitą
ilustrację możliwego do wdrożenia, skutecznego rozwiązania, zgodnego z przepisami
UE w zakresie ochrony danych osobowych. Dzięki nowym przepisom funkcjonowanie
systemu eCall stanie się łatwiejsze, prostsze i skuteczniejsze pod względem 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
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