Cum va contribui reforma UE privind protecția
datelor la simplificarea normelor existente?
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CERINȚELE ACTUALE
PRIVIND RAPORTAREA
DATELOR SUNT COMPLEXE
ȘI COSTISITOARE –
UN EXEMPLU
Un lanț de magazine are sediul central
în Franța și magazine în regim de
franciză în alte 14 țări din UE. Fiecare
magazin colectează date privind clienții
și le transferă către sediul central din
Franța pentru prelucrare ulterioară.
Conform normelor actuale, legile
franceze privind protecția datelor
s-ar aplica în cazul activității de
prelucrare efectuate de sediul central,
însă magazinele individuale ar trebui
să transmită în continuare rapoarte
autorităților lor naționale însărcinate
cu protecția datelor pentru a confirma
faptul că prelucrarea datelor se face în
conformitate cu legile naționale din țara
în care sunt situate acestea.
Aceasta înseamnă că, pentru a garanta
respectarea legii, sediul central al
societății ar trebui să consulte avocați
locali pentru toate sucursalele sale.
Costurile totale aferente cerințelor de
raportare din toate țările ar putea să
depășească 12 000 EUR.

DE CE A TREBUIT SĂ SIMPLIFICĂM
NORMELE PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR?
Persoanele și întreprinderile se așteaptă
ca normele privind protecția datelor
să fie consecvente și aplicate în mod
uniform pe cuprinsul UE. Aproape nouă
din zece europeni au afirmat că doresc
aceleași drepturi privind protecția
datelor în întreaga UE. În prezent, acest
lucru nu este încă o realitate.
Mai mult, întreprinderile se confruntă
cu un labirint de legi naționale privind
protecția datelor, care impun costuri și
care complică prelucrarea datelor cu
caracter personal la nivel transfrontalier.
Reforma va reduce la minimum
birocrația, în special prin eliminarea
obligației actuale de notificare a tuturor
activităților de prelucrare a datelor, care
costă întreprinderile aproximativ 130 de
milioane EUR pe an, și prin autorizarea
prealabilă pentru transferurile
internaționale pe baza regulilor
corporatiste obligatorii aprobate sau a
clauzelor contractuale standard.
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Atitudini cu privire la protecția datelor
»» Aproape toți europenii sunt în favoarea
unor drepturi egale în ceea ce privește
protecția datelor la nivelul întregii UE
(89%).
»» Două treimi dintre europeni consideră
că întreprinderile online ar trebui să fie
responsabile pentru protejarea datelor lor
cu caracter personal (67%).
»» Peste patru din zece europeni consideră
că aplicarea normelor privind protecția
datelor ar trebui să fie abordată la nivelul
UE (45%).

Eurobarometru special
431 – Protecția datelor,
iunie 2015
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CE ÎNSEAMNĂ REFORMA UE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Regulamentul general privind protecția
datelor simplifică și raționalizează
normele privind protecția datelor
în Europa. Acest lucru va fi realizat
printr-o mai mare armonizare și un
ghișeu unic pentru punerea în aplicare.
Fiecare întreprindere va trebui să
răspundă în fața unei singure autorități
însărcinate cu protecția datelor și atât
întreprinderile, cât și consumatorii vor
avea un singur punct de contact.
De asemenea, regulamentul va
simplifica transferurile internaționale de
date în afara UE, în vederea facilitării
comerțului global.

CUM VA AJUTA ACEST LUCRU?
Noile norme mai simple, mai clare
și mai solide vor permite cetățenilor
să-și protejeze datele online. De
asemenea, acestea vor reduce
considerabil costurile întreprinderilor,
oferind societăților din UE un avantaj
în competiția globală, întrucât acestea
vor putea să ofere clienților lor asigurări
cu privire la o protecție solidă a datelor,
operând în același timp într-un mediu
de reglementare simplificat.
Existența unui singur set de norme
la nivelul UE va avea un impact
semnificativ asupra întreprinderilor și
va spori atractivitatea Europei ca loc
de afaceri, consolidând în același timp

poziția UE în promovarea la nivel
global a unor standarde ridicate privind
protecția datelor.
Eliminarea fragmentării juridice și
reducerea obligațiilor administrative (de
exemplu, a cerințelor privind notificarea)
vor conduce la economii de 2,3 miliarde
EUR pe an, pe care întreprinderile le-ar
putea folosi pentru investiții, atât în
interiorul UE, cât și în afara acesteia.
Această simplificare a mediului de
reglementare va oferi UE un mediu
de afaceri mai predictibil în ceea ce
privește protecția datelor, cu un set de
norme care încurajează o mai mare
încredere din partea consumatorilor și o
piață internă mai funcțională.

Care vor fi principalele modificări?

»» elaborarea unui singur set de norme aplicabil pe întreg teritoriul UE;
»» instituirea unui sistem de tip „ghișeu unic” – o singură autoritate însărcinată cu
protecția datelor (și anume cea din țara unde societatea are sediul principal) va fi
responsabilă pentru o societate care desfășoară activități în mai multe țări;
»» eliminarea cerințelor birocratice inutile precum obligațiile de notificare;
»» simplificarea transferurilor de date în afara UE, asigurând totodată protecția
datelor cu caracter personal.

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