Ce efect va avea reforma privind protecția
datelor asupra rețelelor sociale?
Fișă informativă | ianuarie 2016
Věra Jourová
Comisar pentru justiție,
consumatori și egalitate de gen

DREPTUL DE A FI UITAT:
Un student la drept din
Austria a solicitat toate
informațiile despre el pe care le
păstra un site de rețele sociale pe
profilul său. Rețeaua socială i-a
trimis 1 224 de pagini cu informații.
Acestea includeau fotografii, mesaje
și postări din urmă cu mai mulți ani
de pe pagina acestuia, inclusiv unele
pe care crezuse că le ștersese. Acesta
și-a dat seama că site-ul colecta mult
mai multe informații despre el decât
credea și că informații pe care le
ștersese – și de care site-ul de rețele
nu avea nevoie - erau stocate în
continuare.

CARE SUNT PROBLEMELE ÎN CEEA
CE PRIVEȘTE REȚELELE SOCIALE?
Rețelele sociale constituie un instrument
util pentru a menține legătura cu
prietenii, cu familia și cu colegii,
însă prezintă riscul ca informațiile
dumneavoastră personale, fotografiile și
comentariile să fie vizualizate pe o scară
mai largă decât vă imaginați. În unele
cazuri, acest lucru poate avea consecințe

financiare, reputaționale și psihologice.
Marea majoritate a europenilor (71
%) consideră că divulgarea datelor cu
caracter personal reprezintă o parte
din ce în ce mai importantă a vieții
moderne. În același timp, peste șase
din zece utilizatori nu au încredere în
companiile de telefonie fixă sau mobilă
și în furnizorii de servicii de internet
(62 %) sau în întreprinderile online (63
%). Aceștia au sentimentul că nu dețin
controlul deplin asupra datelor lor.

LA CE SE REFERĂ MODIFICĂRILE?
Noile norme consolidează dreptul de a
fi uitat, astfel încât dacă nu mai doriți
ca datele dumneavoastră cu caracter
personal să fie prelucrate și nu există
niciun motiv legitim ca o organizație să
le păstreze, datele să fie eliminate din
sistemul acesteia. Operatorii de date
sunt cei care trebuie să dovedească
faptul că este necesar să păstreze
datele, mai curând decât să dovediți
dumneavoastră că nu este necesară
colectarea datelor care vă privesc.
Furnizorii trebuie să țină seama de
principiul „protecției implicite a datelor”,
ceea ce înseamnă că setările implicite
ar trebui să ofere cel mai înalt grad
de confidențialitate. Societățile vor fi
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Atitudini cu privire la protecția datelor
»» 71 % din europeni consideră divulgarea
informațiilor personale ca reprezentând o
parte din ce în ce mai importantă a vieții
moderne.
»» Cele mai importante motive pentru divulgarea
datelor sunt legate de efectuarea de plăți
online (46 %), de livrarea unor achiziții (44 %)
și de accesarea unui serviciu (36 %).
»» Majoritatea persoanelor nu se simt confortabil
cu faptul că societățile din domeniul
internetului folosesc informațiile lor personale
pentru a personaliza reclamele.
»» Numai o cincime dintre respondenți afirmă
că sunt întotdeauna informați cu privire la
condițiile colectării de date și la potențialele
utilizări ale acestora atunci când li se solicită
să furnizeze informații personale online.
»» Puțin peste patru din zece utilizatori de rețele
sociale nu au încercat să își schimbe setările
privind confidențialitatea.
»» Dintre cei care nu și-au schimbat setările
privind confidențialitatea, aproximativ un
sfert nu au făcut acest lucru pentru că au
încredere că site-urile respective stabilesc
setările adecvate.
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obligate să vă informeze cât mai clar,
ușor de înțeles și transparent posibil
cu privire la modalitățile în care vor
fi folosite datele dumneavoastră cu
caracter personal, astfel încât să vă
aflați în cea mai bună poziție de a
decide ce date doriți să partajați. Aceste
informații pot fi furnizate în combinație
cu pictograme standardizate ușor de
înțeles.
Reforma privind protecția datelor va
facilita accesarea datelor cu caracter
personal și vă va oferi dreptul la
portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă
că va fi mai ușor să transferați date cu
caracter personal de la un furnizor de
servicii la altul. Acest lucru va garanta,
de asemenea, faptul că, atunci când
utilizatorii își dau consimțământul ca
întreprinderile să folosească datele lor
cu caracter personal, acordul respectiv
este dat prin intermediul unei acțiuni
afirmative clare și în deplină cunoștință
de cauză. Aceasta va oferi utilizatorilor
controlul asupra datelor lor și va
contribui la consolidarea încrederii în
mediul online.

DE CE ESTE ACEST LUCRU
BENEFIC PENTRU ECONOMIA
DIGITALĂ?
Un nivel ridicat de protecție a datelor
este esențial pentru a consolida
încrederea persoanelor în serviciile
online și în economia digitală în general.
Preocupările legate de protecția vieții
private se numără printre principalele
motive pentru care persoanele nu
cumpără bunuri și servicii online. Având
în vedere că sectorul tehnologiilor
contribuie în mod direct la 20 % din
creșterea globală a productivității în
Europa, iar 40 % din investițiile totale
sunt destinate acestui sector, încrederea
individuală în serviciile online este
esențială pentru stimularea creșterii
economice în UE.

Odată cu globalizarea în creștere
a fluxurilor de date și extinderea
tehnologiei de tip cloud computing,
există riscul ca persoanele să piardă
controlul asupra datelor lor online. Noile
norme vor oferi persoanelor controlul
asupra datelor lor cu caracter personal
și vor consolida încrederea atât în
mediile sociale, cât și în achizițiile și
comunicarea online în general.

Care vor fi principalele modificări?

»» consolidarea „dreptului de a fi uitat” pentru a sprijini persoanele să gestioneze
mai bine riscurile legate de protecția datelor online ale acestora. Atunci când
persoanele nu mai doresc ca datele lor să fie prelucrate și nu există motive
legitime pentru păstrarea acestora, datele vor fi șterse. Prin aceste norme se
dorește ca cetățenii să aibă posibilitatea de a acționa și a alege, nu ștergerea
evenimentelor trecute, rescrierea istoriei sau restricționarea libertății presei;
»» garantarea unui acces ușor la datele dumneavoastră cu caracter personal;
»» stabilirea dreptului persoanelor de a transfera în mod liber date cu caracter
personal de la un furnizor de servicii la altul (portabilitatea datelor);
»» garantarea faptului că acordul trebuie să fie oferit printr-o declarație sau printr-o
acțiune afirmativă clară atunci când acesta este folosit drept temei juridic pentru
prelucrare;

Aveți întrebări?

»» creșterea responsabilității și răspunderii celor care prelucrează date prin
introducerea responsabililor cu protecția datelor în cadrul societăților ale căror
activități principale implică prelucrarea de date cu caracter personal pe scară largă
și a principiilor referitoare la „protecția implicită a datelor” și la „protecția datelor
începând cu momentul conceperii” pentru a garanta că bunurile și serviciile includ,
încă din etapa de concepere, parametri și măsuri adecvate de protecție a datelor.
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