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Autoritățile europene
însărcinate cu protecția
datelor au descoperit că un
serviciu de cartografiere
care oferă fotografii cu scene stradale
colectase date cu caracter personal
de pe rețele Wi-Fi nesecurizate în
timp ce realiza fotografii în mai multe
orașe europene. Această descoperire
a suscitat diferite reacții din partea
autorităților însărcinate cu protecția
datelor: unele au cerut distrugerea
imediată a datelor, în timp ce altele
au solicitat păstrarea acestora drept
probe. În plus, măsurile corective
ale autorităților au fost diferite
pe teritoriul UE, mai multe dintre
acestea amendând societatea, iar
altele neluând nicio măsură. Această
abordare divergentă a aceleiași
situații indică necesitatea de a
dispune de o abordare mai coerentă
în ceea ce privește protecția datelor
cu caracter personal și gestionarea
încălcărilor. Acest lucru va fi în
beneficiul atât al societăților, cât și al
cetățenilor.

CUM AU ÎMPIEDICAT VECHILE
NORME PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR DEZVOLTAREA PIEȚEI
INTERNE?
Normele aplicabile în prezent privind
protecția datelor sunt divergente și
inconsecvente în rândul celor 28 de
țări membre ale UE. Este posibil ca
societățile să fie nevoite să gestioneze
28 de seturi diferite de norme privind
protecția datelor în interiorul UE.
Rezultatul acestui fapt este un mediu
legal fragmentat, cu incertitudine
juridică și protecție inegală pentru
cetățeni.
Acest fapt a cauzat, de asemenea,
costuri inutile și o sarcină administrativă
semnificativă pentru întreprinderi.
Această situație complexă nu
încurajează întreprinderile – în special
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) – să
își extindă operațiunile pe teritoriul UE și
reprezintă un obstacol în calea creșterii
economice.
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Atitudini cu privire la protecția datelor

»» Autoritățile publice (66 %) se bucură de
o mai mare încredere decât societățile
comerciale.
»» 69 % din europeni sunt preocupați de
faptul că datele lor cu caracter personal
deținute de societăți ar putea fi utilizate în
alte scopuri decât cele pentru care au fost
colectate.
»» Mai mult de 4 din 10 europeni ar prefera
ca normele privind protecția datelor să fie
aplicate la nivel european (45 %), în timp
ce un număr ceva mai mic ar prefera o
aplicare la nivel național (42%).
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LA CE SE REFERĂ REFORMA UE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Regulamentul general privind protecția
datelor introduce noi norme în vederea
înlăturării obstacolelor din calea
pieței interne care există ca urmare
a abordărilor juridice divergente din
cele 28 de țări ale UE. Se creează
astfel condiții de concurență echitabile
cu privire la prelucrarea datelor pe
teritoriul UE. Regulamentul realizează
o armonizare substanțială a normelor
privind protecția datelor la nivelul UE,
creând o singură legislație aplicabilă
în întreaga UE. Economiile rezultate
din aplicarea unei singure legislații,
constând în eliminarea sarcinii
administrative, vor fi de 2,3 miliarde
EUR pe an.

CUM VA AJUTA ACEST LUCRU?
Un cadru de protecție a datelor mai
puternic, mai simplu și mai clar va
încuraja societățile să beneficieze din
plin de piața unică digitală, stimulând
creșterea economică, inovarea și
crearea de locuri de muncă. Acest lucru
va sprijini în special IMM-urile. Noul
regim oferă, de asemenea, un avantaj
pentru societățile din UE în competiția
globală, întrucât acestea vor putea să
ofere clienților lor asigurări, susținute
de reglementări solide, că datele cu
caracter personal valoroase vor fi
tratate cu atenție și cu diligența

În sfârșit, regulamentul stabilește
un „ghișeu unic” pentru aplicare:
organizațiile de afaceri vor relaționa
cu o singură autoritate însărcinată cu
protecția datelor – autoritatea din țara
în care își au sediul principal

necesară. Pentru societățile care
oferă servicii de tip cloud - stocare
și prelucrare a datelor pe servere la
distanță - încrederea în regimul de
reglementare coerent al UE va fi un
element-cheie și un punct de atracție
pentru investitori.
De asemenea, deținerea acelorași
drepturi pe întreg teritoriul UE va
spori încrederea indivizilor în faptul
că protecția pe care o primesc pentru
datele lor va fi la fel de eficace,
indiferent de locul unde sunt prelucrate
datele.

Care vor fi principalele modificări?

»» o singură lege aplicabilă pe întreg cuprinsul UE;
»» un „ghișeu unic” – fiecare întreprindere trebuie să răspundă doar unei singure autorități
însărcinate cu protecția datelor;

Autoritățile naționale însărcinate cu
protecția datelor vor coopera cu privire
la chestiunile cu un impact european
mai amplu, garantând astfel că toți
europenii pot avea încredere în faptul
că drepturile lor sunt respectate pe
cuprinsul UE, indiferent de locul lor de
reședință în UE.

»» o mai bună cooperare între autoritățile însărcinate cu protecția datelor cu privire la
cazurile cu un impact european mai larg;
»» simplificarea mediului de reglementare prin reducerea drastică a birocrației și
eliminarea formalităților inutile, cum ar fi cerințele generale de notificare, care costă în
prezent aproximativ 130 de milioane EUR pe an.

Aveți întrebări?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contact Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

© Uniunea Europeană, 2016
Reproducerea textului este autorizată cu condiția menționării sursei.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60302-0
ISBN 978-92-79-60318-1

doi:10.2838/4673
doi:10.2838/48453

DS-04-16-625-RO-D
DS-04-16-625-RO-N

