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W kwietniu 2011 r.
poważne naruszenie
bezpieczeństwa w
przedsiębiorstwie
technologicznym naraziło konta
77 mln klientów: w ręce hakerów
trafiły: nazwiska, adresy e-mail i
adresy pocztowe, daty urodzenia,
hasła, a także informacje dotyczące
logowania, historii zakupów i kart
kredytowych.
Zanim przedsiębiorstwo przyznało
się do naruszenia ochrony danych
i poinformowało klientów, których
to dotyczyło, minął prawie tydzień.
Najkorzystniejszy moment dla
przestępców na wykorzystanie
skradzionych danych następuje
natychmiast po dokonaniu kradzieży,
a przed powiadomieniem klientów
i podjęciem przez nich środków
zapobiegawczych.

DLACZEGO OSOBY FIZYCZNE
POTRZEBUJĄ WIĘKSZEJ
OCHRONY?
W ciągu 21 lat od przyjęcia obecnych
przepisów dotyczących ochrony danych
nowe środki komunikowania się, takie
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jak serwisy społecznościowe online,
gruntownie zmieniły sposób, w jaki
ludzie dzielą się danymi osobowymi.
Jednocześnie model przetwarzania w
chmurze oznacza, że więcej danych
przechowuje się nie na komputerach
osobistych, lecz na zewnętrznych
serwerach. Obecnie w Europie z
internetu korzysta codziennie 250 mln
osób. W tym szybko zmieniającym
się otoczeniu osoby fizyczne muszą
posiadać faktyczną kontrolę nad swoimi
danymi osobowymi. Jest to podstawowe
prawo przysługujące każdemu
obywatelowi UE i należy je chronić.

NA CZYM POLEGA REFORMA
OCHRONY DANYCH W UE?
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych w przypadku
przetwarzania danych osobowych
użytkownika zostanie on o tym
poinformowany w sposób jasny i
zrozumiały. Jeżeli wymagane będzie
wyrażenie zgody użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych,
zgoda taka będzie musiała zostać
wyraźnie udzielona jeszcze zanim
przedsiębiorstwo zacznie je przetwarzać.
Nowe przepisy wzmocnią także
przysługujące osobom fizycznym „prawo
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Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» 71% Europejczyków uważa, że nie mają
innej możliwości niż ujawnienie danych
osobowych, jeżeli chcą korzystać z
produktów lub usług.
»» Połowa europejskich użytkowników
internetu obawia się, że padną oni ofiarami
oszustwa polegającego na bezprawnym
wykorzystaniu ich danych osobowych. Około
siedem na dziesięć osób obawia się, że ich
dane mogą być wykorzystane niezgodnie z
ich założonym przeznaczeniem.
»» Niemal wszyscy Europejczycy stwierdzili, że
chcieliby być informowani, kiedy dojdzie do
przypadku utraty lub kradzieży ich danych.
»» Tylko jedna trzecia Europejczyków ma
świadomość istnienia krajowego organu
publicznego odpowiedzialnego za
zagwarantowanie im prawa do ochrony
danych osobowych (37%).
»» Tylko 15% ma poczucie, że mają oni pełną
kontrolę nad danymi, które ujawniają
online; jedna na trzy osoby (31%) uważa,
że zupełnie nie posiada kontroli nad swoimi
danymi.
Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.

do bycia zapomnianym”, które oznacza,
że jeżeli dana osoba nie chce, aby
nadal przetwarzano jej dane i jeżeli nie
istnieje żaden uzasadniony powód ich
przechowywania przez przedsiębiorstwo,
będą one musiały zostać usunięte.
Nowe przepisy zagwarantują
użytkownikom także nieodpłatny i
łatwy dostęp do ich danych osobowych.
Dzięki temu łatwiej będzie im sprawdzić,
jakie informacje na ich temat znajdują
się w posiadaniu przedsiębiorstw i
organów publicznych, oraz przenosić
dane osobowe między usługodawcami
(zasada przenoszenia danych).

dotyczących ochrony danych. Oznacza
to, że zabezpieczenia w zakresie danych
osobowych będzie trzeba uwzględniać
już w początkowej fazie opracowywania
produktów i usług oraz że domyślne
ustawienia służące ochronie prywatności
powinny być normą, na przykład w
przypadku serwisów społecznościowych.
Przepisy te
spowodują praktyczne wzmocnienie
praw osób fizycznych. Komisja i krajowe
organy nadzorcze odpowiedzialne
za ochronę danych będą podnosić
świadomość na temat tych praw i
korzystania z nich w najskuteczniejszy
sposób.

Przedsiębiorstwa i organizacje będą
musiały niezwłocznie powiadomić, o ile
to możliwe w ciągu 72 godzin, zarówno
osoby fizyczne, jak i odpowiedni
organ ochrony danych, jeżeli dojdzie
do przypadkowego lub bezprawnego
zniszczenia, utraty lub zmiany danych,
uzyskania do nich dostępu przez osoby
nieupoważnione lub ich ujawnienia
osobom nieupoważnionym, kiedy
istnieje ryzyko ograniczenia praw osób
fizycznych.

W CZYM BĘDZIE TO POMOCNE?
Dzięki lepszym przepisom dotyczącym
ochrony danych zwiększy się zaufanie
użytkowników do sposobu przetwarzania
danych osobowych, w szczególności online.
Solidniejsze przepisy dotyczące ochrony
danych pozwolą zwiększyć wiarygodność
usług internetowych, dzięki czemu możliwe
będzie korzystanie z nowych technologii
z większą ufnością i pełne wykorzystanie
możliwości rynku wewnętrznego. Nowe,
jasne i solidne przepisy dotyczące
swobodnego przepływu danych pomogą
przedsiębiorstwom rozwijać się w
środowisku przyjaznemu ochronie danych,
co zwiększy popyt na innowacyjne usługi i
produkty.

Jakie będą główne zmiany?
»» „Prawo do bycia zapomnianym” pomoże użytkownikom w lepszym zarządzaniu
ryzykiem dotyczącym ochrony danych online. Jeżeli dana osoba nie chce, aby
nadal przetwarzano jej dane i jeżeli nie istnieją żadne uzasadnione powody ich
przechowywania, dane zostaną usunięte. Przepisy służą wzmocnieniu pozycji osób
fizycznych, a nie wymazywaniu zdarzeń z przeszłości, zmienianiu ich przebiegu lub
ograniczaniu wolności prasy.
»» Łatwiejszy dostęp do własnych danych osobowych.

„Uwzględnienie ochrony danych już
w fazie projektowania” i „domyślna
ochrona danych” staną się także
głównymi zasadami unijnych przepisów

»» Prawo do przenoszenia danych osobowych między usługodawcami.
»» Jeżeli wymagana jest zgoda użytkownika, konieczne będzie udzielenie jej za
pomocą potwierdzającego.
»» Większa przejrzystość sposobu przetwarzania danych oparta na łatwo zrozumiałych
informacjach, w szczególności kiedy są one skierowane do dzieci.
»» Jeżeli dojdzie do naruszenia danych, przedsiębiorstwa i organizacje będą musiały
niezwłocznie o nich powiadomić osoby, których to dotyczy. Będą musiały także
powiadomić odpowiedni organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę danych.

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

»» Skuteczniejsze egzekwowanie prawa do ochrony danych dzięki ulepszeniu
administracyjnych i sądowych środków odwoławczych w przypadkach naruszenia.
»» Większa odpowiedzialność i rozliczalność podmiotów przetwarzających dane
osobowe dzięki ocenie ryzyka dotyczącego ochrony danych, wyznaczaniu
inspektorów ochrony danych i stosowaniu zasad „uwzględnienia ochrony danych już
w fazie projektowania” i „domyślnej ochrony danych”.
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