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Tehnologia de tip cloud
computing înseamnă că datele
pot fi prelucrate la Beijing,
stocate la Boston și accesate
la Budapesta. În era digitală, datele sunt
transferate în mod curent de la o țară la alta
atât în interiorul, cât și în afara UE, însă nu
toate țările oferă același nivel de protecție a
datelor cu caracter personal.
Regulile corporatiste obligatorii reprezintă
un instrument care poate fi utilizat
pentru a proteja în mod eficient datele
cu caracter personal atunci când acestea
sunt transferate sau prelucrate în afara
UE. Întreprinderile pot adopta aceste
reguli în mod voluntar, iar acestea pot fi
folosite pentru transferurile de date între
companiile care fac parte din același grup de
întreprinderi. În prezent, pentru a fi aprobate,
regulile corporatiste obligatorii trebuie să
fie verificate de cel puțin trei autorități
însărcinate cu protecția datelor.
Noul Regulament general privind protecția
datelor va simplifica regulile corporatiste
obligatorii și va raționaliza procesul de
aprobare, urmând ca regulile să fie aprobate
de o singură autoritate însărcinată cu
protecția datelor, în loc de mai multe.
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DE CE ESTE IMPORTANTĂ
COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ?
Datele cu caracter personal sunt
transferate din ce în ce mai mult peste
hotare – atât virtuale, cât și geografice
– și stocate pe servere în mai multe țări
atât din interiorul, cât și din exteriorul UE.
Aceasta este natura tehnologiei de tip
cloud computing. Caracterul globalizat al
fluxurilor de date impune o consolidare
la nivel internațional a drepturilor
persoanelor în ceea ce privește protecția
datelor. Pentru aceasta sunt necesare
principii solide pentru protejarea datelor
persoanelor, care să vizeze facilitarea
fluxului de date cu caracter personal
la nivel transfrontalier și să garanteze
totodată un nivel ridicat și constant de
protecție, fără lacune sau complicații
inutile.

CE ÎNSEAMNĂ REFORMA UE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Pentru a răspunde acestor provocări,
noul Regulament general privind
protecția datelor introduce un sistem
care va garanta că protecția datelor
cu caracter personal la nivelul UE
nu este afectată după ce astfel de
date sunt transferate în afara UE.

Justiție
și consumatori

Atitudini cu privire la protecția datelor

»» Jumătate din totalitatea utilizatorilor
europeni de internet sunt îngrijorați să
nu devină victime ale unor fraude prin
utilizarea necorespunzătoare a datelor lor
cu caracter personal (50 %).
»» Mai puțin de o treime dintre europeni au
încredere în companiile de telefonie și în
furnizorii de servicii de internet (33 %)
și mai puțin de un sfert au încredere în
întreprinderile online cum ar fi motoarele
de căutare, site-urile de rețele sociale și
serviciile de e-mail (24 %).
»» Aproape toți europenii sunt în favoarea
unor drepturi de protecție egale pe întreg
teritoriul UE, indiferent de țara în care este
stabilită societatea care oferă serviciul
(89 %).
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Acesta include norme clare care
definesc cazurile în care legislația UE
este aplicabilă întreprinderilor sau
organizațiilor stabilite în afara UE, în
special prin clarificarea faptului că ori
de câte ori activitățile unei organizații
sunt legate de furnizarea de bunuri
sau servicii către persoane din UE sau
de monitorizarea comportamentului
acestora, se aplică normele UE. Noua
procedură simplificată pentru așanumitele „decizii privind caracterul
adecvat” va permite libera circulație
a informațiilor între țările din UE și
cele din afara UE. O decizie privind
caracterul adecvat este o recunoaștere
a faptului că o anumită țară din afara
UE garantează un nivel adecvat de
protecție a datelor prin intermediul
legislației sale naționale sau al
angajamentelor internaționale. Astfel
de decizii privind caracterul adecvat
vor fi luate la nivel european pe baza
unor criterii explicite care se vor aplica,
de asemenea, în cazul cooperării
polițienești și al justiției penale.

ceea ce privește asigurarea respectării
protecției datelor dintre Comisie,
autoritățile europene însărcinate cu
protecția datelor și autoritățile din
afara UE, prin asistență în activitatea
de investigare, schimb de informații și
transferul reclamațiilor.
În sfârșit, prin promovarea unor
standarde globale, regulamentul va
asigura continuitatea poziției de lider a
Europei în protejarea fluxurilor de date
în întreaga lume.

CUM VA AJUTA ACEST LUCRU?

UE privind protecția datelor trebuie să se
aplice independent de locul în care sunt
prelucrate datele referitoare la persoanele
din UE.
În același timp, datele transferate în
afara UE ar trebui să fie la rândul lor
protejate. Întreprinderile care s-au angajat
să respecte un nivel ridicat de protecție
a datelor ar trebui să aibă la dispoziție
instrumente simple pentru a facilita
transferurile legitime. Cooperarea cu
părțile terțe cu privire la aceste noi norme
va contribui la garantarea faptului că
informațiile personale ale europenilor sunt
sigure oriunde în lume.

Atunci când UE cooperează cu țări care
nu fac parte din UE, regulamentul va
garanta faptul că datele cetățenilor sunt
protejate în întreaga lume și nu doar pe
cuprinsul UE. Acest lucru va contribui la
îmbunătățirea încrederii internaționale
în protecția datelor cu caracter personal
ale persoanelor, indiferent de locul în
care se află acestea. La rândul său, acest
lucru va promova oportunități de creștere
pentru întreprinderile din UE. Standardele

Întreprinderile care funcționează la nivel
global vor beneficia de norme clare
și explicite pentru utilizarea regulilor
corporatiste obligatorii, precum și de
faptul că, atunci când transferurile fac
obiectul regulilor corporatiste obligatorii
sau al clauzelor contractuale standard,
autorizarea prealabilă nu va mai fi
necesară. Regulamentul promovează
cooperarea internațională eficientă în

Care vor fi principalele modificări?

»» norme clare referitoare la cazurile în care se aplică legislația UE operatorilor de
date din afara UE, în special prin menționarea faptului că normele UE se aplică ori
de câte ori activitățile operatorului sunt legate de furnizarea de bunuri și servicii
către persoane din UE sau de monitorizarea comportamentului acestora;
»» decizii simplificate privind caracterul adecvat, care permit libera circulație a
informațiilor între UE și țările terțe, adoptate la nivel european pe baza unor criterii
explicite și care se vor aplica, de asemenea, în cazul cooperării polițienești și al
justiției penale;

Aveți întrebări?

»» facilitarea transferurilor legitime și reducerea constrângerilor aplicabile acestora,
prin consolidarea și simplificarea altor norme privind transferurile internaționale, în
special prin:

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

»» simplificarea și extinderea utilizării instrumentelor precum „regulile corporatiste
obligatorii”, astfel încât acestea să poată fi aplicate inclusiv operatorilor de date
și „grupurilor de întreprinderi”, reflectând astfel mai bine multitudinea actorilor
implicați în activitățile de prelucrare a datelor, în special în cadrul tehnologiei de tip
cloud computing.
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