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UE osiągnęła porozumienie
polityczne w odniesieniu
do reformy przepisów
dotyczących ochrony
danych. Nowy zbiór przepisów
przywróci obywatelom kontrolę nad ich
danymi osobowymi, a także przyniesie
przedsiębiorstwom szereg korzyści
i możliwości. Reforma ta pozwoli
rozwinąć się jednolitemu rynkowi
cyfrowemu, dzięki czemu europejscy
obywatele i przedsiębiorstwa będą
mogli w pełni czerpać z gospodarki
cyfrowej.

JAKA JEST OBECNA SYTUACJA?
DLACZEGO KONIECZNE SĄ
ZMIANY?
Działające w UE przedsiębiorstwa muszą
obecnie stosować się do praw dotyczących
ochrony danych 28 państw członkowskich.
Fragmentacja ta stanowi kosztowne
obciążenie administracyjne, które utrudnia
wielu przedsiębiorstwom – szczególnie
MŚP – dostęp do nowych rynków.
Reforma zminimalizuje formalności
administracyjne. Nowe przepisy znoszą na
przykład obecny wymóg powiadamiania
przez przedsiębiorstwa innych organów
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ochrony danych o przetwarzanych
przez nie informacji, co obecnie kosztuje
przedsiębiorstwa ok. 130 mln euro rocznie.

CO WSKAZUJE NA POTRZEBĘ ZMIAN?
Osoby fizyczne i przedsiębiorstwa
oczekują, że przepisy dotyczące ochrony
danych będą spójne i stosowane w
jednolity sposób w całej UE. Ponad 90%
Europejczyków opowiada się za takimi
samymi prawami do ochrony danych na
całym obszarze Unii.
Reforma ochrony danych pomoże
przedsiębiorstwom na nowo pozyskać
zaufanie konsumentów do oferowanych
przez nie usług. Według wyników
przeprowadzonego w 2015 r. badania
Eurobarometru osiem na 10 osób ma
poczucie, że nie posiada pełnej kontroli nad
swoimi danymi osobowymi. Dwie trzecie
społeczeństwa czuje, że nie ma pełnej
kontroli nad swoimi danymi online.
Przedsiębiorstwa, które należycie nie
chronią danych osobowych swoich klientów
ryzykują, że stracą oni do nich zaufanie.
Owo zaufanie, szczególnie w środowisku
online, jest niezbędne, aby zachęcać
obywateli do korzystania z nowych
produktów i usług.
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PRZYKŁAD 1:
Umożliwianie rozwoju
przedsiębiorstw UE ponad
granicami
Niewielka agencja reklamowa chce
rozszerzyć swoją działalność z Francji
na Niemcy. Jej działalność związana
z przetwarzaniem danych w obu tych
państwach podlega odrębnym zestawom
przepisów; będzie ona musiała odpowiadać
przed nowym regulatorem. Koszty uzyskania
porady prawnej i dostosowania modelu
biznesowego do nowego rynku mogą okazać
się zaporowe. Za przykład mogą posłużyć
opłaty naliczane w niektórych państwach
członkowskich za przetwarzanie danych.
DZIĘKI REFORMIE OCHRONY DANYCH:
La nouvelle réglementation en matière de
protection des données mettra un terme
à toutes les obligations de notification et
supprimera ainsi les coûts qui en découlent.
Le règlement relatif à la protection des
données a en effet pour objet de supprimer
les obstacles aux échanges transfrontières.
Cela facilitera le développement des
entreprises dans toute l'Europe.

Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.
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PRZYKŁAD 2: Równe warunki
działania dla przedsiębiorstw
z siedzibą w UE i poza nią
Pewna międzynarodowa firma z
filiami w kilku państwach UE posiada
internetową usługę nawigacji i system
tworzenia map obejmujące Europę.
Obecnie administratorzy danych
prowadzący działalność transgraniczną
muszą poświęcać czas i pieniądze (na
porady prawne oraz przygotowywanie
wymaganych formularzy i dokumentów)
na spełnienie różnych, czasami
sprzecznych, wymogów.
DZIĘKI REFORMIE OCHRONY DANYCH:
Nowe przepisy stworzą jedno europejskie
prawo o ochronie danych, które
zastąpi obecny zlepek niezgodnych
ze sobą przepisów krajowych. Każde
przedsiębiorstwo, niezależnie od tego,
czy ma ono siedzibę w UE, czy też nie,
aby móc oferować swoje usługi w UE,
będzie musiało stosować unijne przepisy
w zakresie ochrony danych. Zapewni to
równe warunki działania dla wszystkich
przedsiębiorstw; chodzi o uczciwą
konkurencję w zglobalizowanym świecie.

W JAKI SPOSÓB NOWE PRZEPISY POZWOLĄ ZAOSZCZĘDZIĆ
PIENIĄDZE?
Nowe przepisy ustanowią pojedyncze, ogólnoeuropejskie prawo w zakresie ochrony
danych, co oznacza, że przedsiębiorstwa będą po prostu stosować się do jednego
prawa – a nie 28. Nowe przepisy przyniosą korzyści w wysokości szacunkowo
2,3 mld euro rocznie.

PRZYKŁAD 3: Cięcie kosztów
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 dalszego przetwarzania.
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI:
Obecnie 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.
DZIĘKI REFORMIE OCHRONY DANYCH:
Przepisy dotyczące ochrony danych będą identyczne w całej UE – jedna Unia
Europejska – jedno prawo. Aby zapewnić, że franczyzowe sklepy spełniają lokalne
przepisy, nie będzie trzeba już korzystać z porad lokalnych prawników. Dzięki temu
osiągnięte zostaną bezpośrednie oszczędności i pewność prawna.

JAK REFORMA OCHRONY DANYCH
MOŻE ZACHĘCAĆ DO INNOWACJI
I WYKORZYSTYWANIA DUŻYCH
ZBIORÓW DANYCH?
Według niektórych szacunków wartość
danych osobowych Europejczyków
może do 2020 r. wzrosnąć do niemal
1 bln euro. Nowe przepisy UE dadzą
przedsiębiorstwom UE elastyczność
przy jednoczesnej ochronie praw
podstawowych obywateli.
„Uwzględnienie ochrony danych
już w fazie projektowania” stanie
się podstawową zasadą. Będzie to
stanowiło zachętę dla firm, aby rozwijały
i wdrażały innowacyjne pomysły,
metody i technologie w zakresie
bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych. Przedsiębiorstwa będą miały
konkretne powody, aby chronić dane

osobowe przy wykorzystaniu technik
takich jak anonimizacja (usunięcie
danych osobowych pozwalających
ustalić tożsamość), pseudoanonimizacja
(zastąpienie danych osobowych
pozwalających ustalić tożsamość
wygenerowanymi znacznikami) i
szyfrowanie (kodowanie wiadomości w
taki sposób, aby mogły je odczytać tylko
osoby upoważnione). Jeśli zanonimizuje
się dane osobowe, przestają być one
„osobowe”. Dane osobowe można
zanonimizować w sposób nieodwracalny
– może to zrobić przedsiębiorstwo. Mogą
one także zostać pozyskane w celu ich
wykorzystania w ramach dużych zbiorów
danych.
Przedsiębiorstwa powinny przewidywać
potencjalne sposoby wykorzystania
dużych zbiorów danych oraz informować
o nich klientów, a także o związanych z

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.

tym korzyściach – nawet w przypadku,
kiedy nie są im jeszcze znane szczegóły
analiz. Powinny one także zastanowić
nad możliwością anonimizacji
danych w przyszłości w przypadku
takiego przetwarzania. Pozwoli to na
przechowywanie surowych danych w
ramach dużych zbiorów danych przy
jednoczesnym poszanowaniu praw
obywateli.

OSOBY FIZYCZNE
BĘDĄ MIAŁY WIĘKSZĄ
KONTROLĘ. JAK POMOŻE TO
PRZEDSIĘBIORSTWOM?
Nowe prawo do przenoszenia
danych pozwoli użytkownikom
przenosić je między usługodawcami.
Przedsiębiorstwa typu start-up i
małe przedsiębiorstwa będą mogły
uzyskać dostęp do rynków danych
zdominowanych przez cyfrowych
gigantów, zachęcając konsumentów
rozwiązaniami chroniącymi ich
prywatność. Uczyni to gospodarkę
Europy bardziej konkurencyjną.
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PRZYKŁAD 4: Samochody bez kierowcy
Technologia leżąca u podstaw samochodów bez kierowcy oznacza większą wymianę
informacji związanych z tymi pojazdami, w tym danych osobowych. Przepisy
dotyczące ochrony danych doskonale współgrają z innowacyjnymi i postępowymi
rozwiązaniami. 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 dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dzięki nowym przepisom
funkcjonowanie systemu eCall stanie się łatwiejsze, prostsze i skuteczniejsze pod
względem ochrony danych osobowych.
Zasada ochrony danych osobowych stanowi, że kiedy są one gromadzone w
danym celu lub danych celach, nie powinny one być dalej przetwarzane w sposób
niezgodny z pierwotnymi założeniami. Nie uniemożliwia to przetwarzania danych w
innych celach oraz nie ogranicza możliwości analizy „surowych danych”. Czynnikiem
decydującym o tym, czy nowy cel jest zgodny z pierwotnymi założeniami jest
jego uczciwość. Na jej ocenę wpłyną elementy takie jak: wpływ na osoby fizyczne
(np. konkretne i ukierunkowane decyzje dotyczące zidentyfikowanych osób) i to,
czy dana osoba ma uzasadnione oczekiwania, że jej dane zostaną wykorzystane
w nowy sposób. W przypadku samochodów bez kierowcy surowe dane mogą być
wykorzystywane w celu zbadania, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i jak
można ich w przyszłości uniknąć. Dane te można wykorzystać także do analizy ruchu
drogowego, aby ograniczyć korki.

PRZYKŁAD 5: Korzyści dla obywateli, korzyści dla przedsiębiorstw
Niewielkie przedsiębiorstwo ma zamiar wejść na rynek ze swoim serwisem
społecznościowym. Rynek jest już zdominowany przez duże podmioty, które posiadają
znaczne udziały w rynku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy nowy klient
będzie musiał zastanowić się, czy chce zaczynać od nowa i przekazać wszystkie
swoje dane osobowe, tak aby były dostępne w nowym serwisie. Może to zniechęcić
niektóre osoby zastanawiające się nad przeniesieniem się do innej firmy.
DZIĘKI REFORMIE OCHRONY DANYCH:
Prawo do przenoszenia danych ułatwi potencjalnym konsumentom przenoszenie
ich danych osobowych między usługodawcami. Wzmacnia to konkurencję i stanowi
zachętę dla nowych firm do wejścia na rynek.

CZYM JEST POJEDYNCZY PUNKT
KONTAKTOWY?
Jeśli chodzi o jednolity rynek danych,
stosowanie identycznych zasad
wyłącznie na papierze nie wystarczy.
Powinny być one stosowane wszędzie
jednakowo. Pojedynczy punkt
kontaktowy usprawni współpracę
między organami ochrony danych w
odniesieniu do spraw mających skutki
dla całej Europy. Przedsiębiorstwa będą
odpowiadać nie przed 28 organami, lecz
przed jednym organem.
Zapewni to im pewność prawa.
Przedsiębiorstwa skorzystają
na szybciej podejmowanych
decyzjach pochodzących od jednego
przedstawiciela (dzięki eliminacji wielu
punktów kontaktowych) i zmniejszonych
barierach administracyjnych. Zyskają
także dzięki spójności decyzji w
przypadku tych samych działań
przetwarzania prowadzonych w różnych
państwach członkowskich UE.

JAKIE SĄ KORZYŚCI DLA
MNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW
(MŚP)?
Małe i średnie przedsiębiorstwa w pełni
skorzystają na uproszczeniu środowiska
regulacyjnego. Specjalny motyw 11
zawarty w nowym rozporządzeniu
zwraca uwagę zwłaszcza na zasadę
„najpierw myśl na małą skalę”.
W propozycji zmian została
uwzględniona szczególna sytuacja
MŚP i poczyniono starania, aby nie
nałożyć na nie nadmiernych obciążeń
administracyjnych.

Jeśli chodzi o wymóg dokonywania
oceny skutków w zakresie ochrony
danych, kryteria owej oceny są bardzo
zawężone – tak, aby obejmowały tylko
bardzo ryzykowne działania związane z
przetwarzaniem danych (np. zakrojone
na dużą skalę systemy obejmujące
zbiory danych genetycznych dzieci lub
danych biometrycznych). Będzie to –
znów – dotyczyć bardzo niewielkiego
odsetka MŚP.
MŚP będą zwolnione z obowiązku
sporządzania dokumentacji
dotyczącej ich działań związanych z
przetwarzaniem danych.

Ogromna większość MŚP nie będzie
musiała wyznaczać inspektora ochrony
danych. Taka konieczność będzie
dotyczyć tylko podmiotów biorących
udział w działaniach, które mogą
zagrozić bezpieczeństwu danych – z
racji swego charakteru, zakresu lub
celów – np. niewielkich przedsiębiorstw
zajmujących się pozyskiwaniem
talentów, które dokonują profilowania
osób fizycznych. W małych firmach nie
będzie potrzeby zatrudniania takiej
osoby w pełnym wymiarze czasu. Będzie
to mógł być konsultant udzielający
porad doraźnie, co znacznie ograniczy
koszty.

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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