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ZMIANA USŁUGODAWCY –
JAK DZIAŁA MOŻLIWOŚĆ
PRZENOSZENIA DANYCH?
Serwisy społecznościowe i strony
internetowe przeznaczone do dzielenia
się zdjęciami pozwalają użytkownikom
przechowywać setki zdjęć, osobistych
wiadomości i danych kontaktowych.
Jeżeli np. osoba, która umieściła
zdjęcia w serwisie umożliwiającym
dzielenie się zdjęciami, postanawia
przejść do innego usługodawcy,
powinna ona mieć możliwość
przeniesienia wszystkich swoich zdjęć
bez żadnych przeszkód ani strat. W
świecie, w którym technologia stale
się rozwija, użytkownicy nie powinni
być związani z jednym usługodawcą
tylko z tego powodu, że przeniesienie
danych jest dla nich kłopotliwe.
Takie praktyki hamują konkurencję i
ograniczają możliwość wyboru.
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JAK ŚRODOWISKO WPŁYWA NA
OCHRONĘ DANYCH?
Szybkie tempo zmian technologicznych
i globalizacja dogłębnie zmieniły skalę i
sposób gromadzenia danych osobowych
oraz dostępu do nich, korzystania z
nich i ich przesyłania. Jest kilka dobrych
powodów do zmiany przyjętych w
1995 r. obowiązujących przepisów i
ich ulepszenia: coraz bardziej globalny
charakter przepływów danych, fakt, że
dane osobowe gromadzi się, przekazuje
i wymienia w ogromnych ilościach
między kontynentami i na całym świecie
w milisekundach, a także pojawienie się
chmury obliczeniowej. To właśnie dzięki
niej osoby fizyczne mają dostęp do
zewnętrznych zasobów informatycznych
i nie muszą przechowywać ich na swoim
komputerze. Wiąże się to z nowymi
wyzwaniami dla organów nadzorczych
odpowiedzialnych za ochronę danych,
ponieważ informacje te mogą w
ułamku sekundy przemieszczać się
między poszczególnymi jurysdykcjami,
w tym poza UE. W celu zapewnienia
ciągłości ochrony danych przepisy
należ y dostosować do rozwoju
technologicznego.

Jak Europejczycy odnoszą się
do ochrony danych?
»» Znaczna większość (71%) obywateli
uważa, że ujawnianie danych osobowych
stanowi coraz bardziej znaczący aspekt
współczesnego życia oraz że jeśli chcą oni
korzystać z produktów lub usług, muszą te
dane ujawnić.
»» Ponad połowa Europejczyków
korzystających z internetu korzysta z sieci
społecznościowych online przynajmniej raz
w tygodniu. Te proporcje są podobne do
danych dotyczących korzystania z serwisów
umożliwiających wymianę wiadomości i
rozmowy na czacie.
»» 69% obywateli stwierdziło, że każdorazowo,
kiedy gromadzi się i przetwarza ich dane,
powinni oni zostać wyraźnie zapytani o zgodę.
»» Ponad sześciu na dziesięciu respondentów
nie ufa operatorom sieci telefonów
stacjonarnych i komórkowych i dostawcom
internetu (62%) lub firmom prowadzącym
działalność przez internet (63%).
»» 67% z nich uważa za istotną możliwość
przeniesienia ich danych osobowych
do nowego dostawcy usług online
(„przenoszenie danych”).
Eurobarometr, badanie
specjalne 431 – „Data
protection” (ang. „Ochrona
danych”), wydanie z
czerwca 2015 r.
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CZEGO DOTYCZY REFORMA
OCHRONY DANYCH W UE?
Nowe ogólne rozporządzenie o ochronie
danych wprowadza jeden, neutralny
pod względem technologicznym i
mający dalekowzroczny charakter zbiór
przepisów dla całej UE. Oznacza to, że
w przyszłości – niezależnie od rozwoju
technologii i środowiska cyfrowego –
dane osobowe osób fizycznych w UE
będą bezpieczne, a podstawowe prawo
tych osób do ochrony danych będzie
przestrzegane.
Nowe rozporządzenie wzmocni także
„prawo do bycia zapomnianym”, które
oznacza, że jeżeli osoba fizyczna nie
chce, aby nadal przetwarzano jej dane
osobowe i jeżeli nie istnieje żaden
uzasadniony powód przechowywania ich
przez daną organizację, dane te zostaną
usunięte.
Obywatele będą mieli również
prawo do przenoszenia danych, tzn.
prawo do otrzymania kopii swoich
danych przechowywanych przez
dane przedsiębiorstwo świadczące
usługi online i do przekazania

ich, bez utrudnień ze strony tego
przedsiębiorstwa, innemu usługodawcy.
Propozycje te pomogą zwiększyć
zaufanie użytkowników do środowiska
internetowego, co będzie korzystne
zarówno dla osób fizycznych, jak i dla
przedsiębiorstw. Nowe zasady umożliwią
uczciwą konkurencję: wszystkie
przedsiębiorstwa spoza UE będą
musiały stosować te same przepisy, co
firmy działające w UE, kiedy świadczą
usługi lub sprzedają towary w UE.

W CZYM BĘDZIE TO POMOCNE?
Konsumenci będą mogli korzystać z
innowacyjnych technologii i dokonywać
zakupów online, mając pewność, że
ich dane są skutecznie chronione.
Zwiększone zapotrzebowanie na
produkty i usługi sprzyjające ochronie
prywatności zachęci do nowych
inwestycji i wspomoże tworzenie
nowych miejsc pracy, a także
uwolni potencjał jednolitego rynku
do zapewnienia większego wyboru
towarów po niższych cenach. To
wzmożenie działalności gospodarczej
będzie również sprzyjało rozwojowi
przedsiębiorstw działających na

jednolitym rynku – w szczególności
małych i średnich (MŚP) – i osiągnięciu
przez nie pełnego potencjału. Neutralne
pod względem technologicznym i
mające dalekowzroczny charakter
przepisy proponowane przez Komisję
trwale zwiększą zaufanie konsumentów
do ochrony danych osobowych w
internecie. Reforma ochrony danych
w UE będzie impulsem do rozwoju
usług związanych z dużymi zbiorami
danych w Europie. Stanie się tak
dzięki promowaniu przyjmowania
zasad takich jak domyślna ochrona
danych i uwzględnienie ich ochrony
już w fazie projektowania, zwiększeniu
przejrzystości, wzmocnieniu zaufania
konsumentów, pobudzaniu konkurencji
poprzez nowe prawo do przenoszenia
danych oraz stworzeniu równych
warunków działania dla wszystkich
przedsiębiorstw prowadzących
działalność na jednolitym rynku.

Jakie będą główne zmiany?
»» Zagwarantowanie łatwego dostępu do własnych danych osobowych i swobody ich
przenoszenia pomiędzy usługodawcami.
»» Ustanowienie „prawa do bycia zapomnianym”, które pomoże użytkownikom lepiej
zarządzać ryzykiem związanym z ochroną danych online. Jeżeli dana osoba nie
chce, aby nadal przetwarzano jej dane i jeżeli nie istnieją żadne uzasadnione
powody ich przechowywania, dane zostaną usunięte.

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

»» Użytkownik będzie musiał udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające, zawsze gdy taka zgoda jest
wymagana.
»» Zapewnienie jednego zbioru przepisów obowiązujących w całej UE.
»» Jasne przepisy wyjaśniające, w jakich sytuacjach prawo UE ma zastosowanie do
administratorów danych poza Unią.
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