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VOLUMELE MARI DE DATE
SUNT O OPORTUNITATE
IMPORTANTĂ PENTRU
SOCIETĂȚILE DIN UE
Conform unor estimări, valoarea datelor
cu caracter personal ale cetățenilor
europeni are potențialul de a crește la
aproape o mie de miliarde EUR anual
până în 2020. Prin urmare, consolidarea
standardelor ridicate ale Europei în
materie de protecție a datelor înseamnă
oportunități de afaceri - nu o povară
în calea inovării. Întrucât consumatorii
sunt din ce în ce mai preocupați de

respectarea dreptului la viață privată,
lipsa de încredere conduce la oportunități
și venituri pierdute pentru societăți.
Recentele încălcări foarte mediatizate ale
securității datelor cu caracter personal
au determinat consumatorii să renunțe
la furnizorii de servicii care nu protejau
în mod corespunzător datele cu caracter
personal.
Societățile din UE care oferă servicii cu
respectarea dreptului la viață privată pot
fi mai atractive pentru consumatori și,
prin urmare, mai competitive. UE are cele
mai înalte standarde privind
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Atitudini cu privire la protecția datelor
»» 81 % din europeni au sentimentul
că nu dețin controlul deplin asupra
datelor lor online cu caracter personal Eurobarometru, 2015.
»» O mare parte dintre europeni (69 %) ar
dori să-și dea în mod explicit acordul
înainte de colectarea și prelucrarea datelor
lor cu caracter personal - Eurobarometru,
2015.
»» Doar 24 % din europeni au încredere în
întreprinderile online precum motoarele
de căutare, site-urile de creare de rețele
sociale sau serviciile de e-mail.

Ce înseamnă volumele mari de date?
Termenul „volume mari de date” se referă la volume mari de diferite tipuri de date
obținute din diferite tipuri de surse, cum ar fi oameni, aparate sau senzori. Aceste
date ar putea fi informații climatice, imagini prin satelit, imagini și clipuri digitale,
înregistrări de tranziție sau semnale GPS. Volumele mari de date pot implica date cu
caracter personal, cu alte cuvinte informații referitoare la o persoană, iar acestea pot
avea orice formă, de la un nume, o fotografie, o adresă de email la detalii bancare,
postări pe site-urile de rețele sociale, informații medicale sau adresa IP a unui
calculator.
Eurobarometru special
431 – Protecția datelor,
iunie 2015
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„Este mai bine în
Europa”
»» Piețele de volume mari de date sunt similare cu piețele de servicii de tip cloud, fiind noi, în expansiune și în mare parte
nedefinite, cu un uriaș potențial de creștere. Încrederea este un factor determinant pentru dezvoltarea acestor piețe în Europa.
Consumatorii trebuie să aibă încredere în societăți pentru a accepta serviciile pe care acestea le oferă. În acest sens, societățile
care respectă dreptul la viață privată au un avantaj competitiv, iar mediul axat pe respectarea vieții private din Europa este
stimulentul care poate determina stabilirea companiilor tehnologice inovatoare în UE.
»» Apple investește 1,7 miliarde EUR în noi centre de date europene.
»» Compania de cloud computing Salesforce.com și-a extins investițiile în Europa prin deschiderea de noi centre de date în
Regatul Unit (2014) și în Germania (2015). Aceasta intenționează să deschidă un alt centru de date în Franța. Potrivit
conducerii Salesforce.com, noul centru de date reprezintă o „dublare a mizei pe Europa” care, la rândul său, reflectă statutul
Europei de regiune cu cea mai rapidă creștere pentru Salesforce în exercițiul fiscal 2013.
»» IBM a deschis noi centre de date de tip cloud în Regatul Unit, Germania, Franța și Italia pentru a oferi servicii care respectă
dreptul la viață privată.
»» Zettabox.com este un exemplu de soluție cu adevărat europeană de stocare în cloud. Sloganul acesteia este „Este mai bine
în Europa”. Zettabox a decis să-și plaseze operațiunile în totalitate în Europa pentru a oferi un serviciu de tip cloud de înaltă
calitate, cu cel mai ridicat nivel posibil de protecție a datelor cu caracter personal.

REFORMA UE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR: UN CATALIZATOR PENTRU SERVICIILE
BAZATE PE VOLUME MARI DE DATE ÎN EUROPA
Attitudes towards data

protection

Pachetul de reforme privind protecția datelor creează un set unic, solid și cuprinzător de norme
privind protecția datelor pentru UE. Acesta va stimula inovarea în ceea ce privește serviciile de date
sustenabile, prin consolidarea securității juridice și a încrederii în piața digitală. Astfel, acest pachet
favorizează un cerc virtuos între protecția unui drept fundamental, încrederea consumatorului și
creșterea economică:
O mai mare încredere – o multitudine de sondaje și studii de piață arată că succesul furnizorilor
în dezvoltarea de noi servicii și produse folosind volume mari de date este legat de capacitatea
acestora de a dobândi și de a păstra încrederea consumatorilor.
> CUM: Drepturi consolidate pentru cetățeni (accesarea și corectarea datelor cu caracter personal,
dreptul explicit de a fi uitat, un drept de a formula obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor și
dreptul de a fi informat atunci când securitatea datelor este încălcată).
Acces mai ușor pe piețe pentru întreprinderile nou-înființate – un nou drept la portabilitatea
datelor va permite cetățenilor să primească datele lor cu caracter personal de la un furnizor de
servicii și să le transfere către un alt furnizor.
> CUM: Întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mai mici vor putea să acceseze piețele
de date dominate de giganți digitali și să atragă mai mulți consumatori cu soluții care respectă
dreptul la viață privată. Acest lucru va face economia europeană mai competitivă.
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Consolidarea transparenței – Persoanele au nevoie de o informare mai bună cu privire
la politicile de protecție a datelor și la ceea ce se întâmplă cu datele lor atunci când
acestea sunt prelucrate pentru serviciile online.
> CUM: Organizațiile vor fi obligate să publice politici transparente și ușor
accesibile cu privire la protecția datelor. Cum vor fi prelucrate datele cu caracter
personal, de către cine și sub a cui responsabilitate ar putea fi explicat prin
pictograme simple afișate pe un site web.
Ghidarea după aceleași reguli – 28 de legislații naționale vor fi înlocuite de un
singur cadru juridic simplu și clar și de un ghișeu unic pentru guvernanță și punere
în aplicare.
> CUM: O singură lege pentru întreg continentul reduce birocrația și costurile,
creând condițiile necesare pentru societățile din UE, în special jucătorii mai mici
precum întreprinderile nou-înființate, de a exploata potențialul volumelor mari de
date pe piața unică digitală. Societățile vor interacționa cu o singură autoritate
de supraveghere, nu cu 28, ceea ce va face prelucrarea datelor mai simplă și
mai ieftină.
„Protecția datelor începând cu momentul conceperii” – Reforma vine în sprijinul
operatorilor de volume mari de date solicitându-le să investească în bune practici
privind protecția datelor, făcând din acestea o componentă de bază a planului lor
de afaceri.
> CUM: Noul principiu privind „protecția datelor începând cu momentul
conceperii” îi motivează pe cei care realizează infrastructuri de analiză pentru
volume mari de date să utilizeze tehnici precum anonimizarea, pseudonimizarea,
criptarea și protocoalele pentru comunicații anonime. Comisia va colabora
cu statele membre și, în special, cu autoritățile de supraveghere și cu părțile
interesate pentru a garanta că întreprinderile primesc orientări adecvate cu
privire la aceste tehnici.

Simplificarea vieții pentru
întreprinderile nou-înființate
și alți jucători mici: excepții de
la reguli
»» Fără responsabili cu protecția datelor:
Societățile vor trebui să numească
un responsabil cu protecția datelor
doar dacă prelucrarea datelor este
activitatea lor principală.
»» Eliminarea notificărilor: Notificările către
autoritățile de supraveghere constituie
o povară birocratică care costă
întreprinderile 130 de milioane EUR în
fiecare an. Reforma va renunța complet
la acestea.
»» Fără cereri excesive de acces la date:
Societățile pot percepe o taxă pentru
furnizarea accesului la datele cu
caracter personal atunci când astfel de
cereri devin excesive.
»» Fără evaluări ale impactului: Jucătorii
mici nu vor trebui să efectueze evaluări
ale impactului asupra protecției datelor,
cu excepția cazului în care există riscuri
ridicate pentru cetățeni.

ACELEAȘI NORME PENTRU
SOCIETĂȚILE DIN UE ȘI CELE DIN
AFARA UE
Normele UE privind protecția datelor se
vor aplica nu doar societăților europene,
ci și societăților străine care oferă
produse și servicii cetățenilor din UE sau
care monitorizează comportamentul
acestora. Cu alte cuvinte, aceleași
norme se vor aplica tuturor societăților
care își desfășoară activitatea în UE,
indiferent de unde provin acestea.
Acest lucru va uniformiza condițiile de
concurență între societățile europene
și cele din afara Europei. Întreprinderile
nou-înființate din alte regiuni ale lumii
vor trebui să respecte aceleași norme ca
întreprinderile nou-înființate din Europa.
Aceasta înseamnă o concurență loială
într-o lume globalizată.

CARE SUNT BENEFICIILE
VOLUMELOR MARI DE DATE?
Principalul avantaj al volumelor mari
de date este că acestea pot evidenția
tipare între diferite surse și seturi
de date, permițând obținerea unor
informații utile. Să ne gândim, de
exemplu, la sănătate, securitatea
alimentară, sistemele de transport
inteligente, eficiența energetică și
planificarea urbană.
În ultimă instanță, acestea permit o
mai mare productivitate și servicii
îmbunătățite, care constituie sursa
creșterii economice. Utilizarea volumelor
mari de date de către primii 100 de
producători din UE ar putea conduce la
economii în valoare de 425 de miliarde
EUR și, până în 2020, analiza volumelor
mari de date ar putea stimula creșterea
economică a UE cu încă 1,9 %, ceea ce
înseamnă o creștere a PIB-ului cu 206
miliarde EUR.

Încurajarea inovării: mașinile fără șofer
Uniunea Europeană trebuie să faciliteze transformarea marilor idei în produse și
servicii care să aducă economiei europene creștere și locuri de muncă. Mașinile fără
șofer sunt o ilustrare a acestei idei. Tehnologia care stă la baza mașinilor fără șofer
înseamnă mai multe schimburi de date privind mașina, inclusiv date cu caracter
personal. Normele privind protecția datelor sunt corelate cu soluțiile inovatoare și
progresiste ale producătorilor europeni de mașini. De exemplu, în cazul unui accident,
mașinile echipate cu sistemul de apeluri de urgență eCall pot să apeleze în mod
automat cel mai apropiat centru de urgențe. Acesta este un exemplu perfect de
soluție funcțională și eficientă care respectă legislația UE privind protecția datelor.
Odată cu noile norme, funcționarea sistemului eCall va fi mai ușoară, mai simplă și
mai eficientă în ceea ce privește protecția datelor.

VOLUMELE MARI DE DATE
ȘI ASPECTELE LEGATE DE
RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE
Garantarea protecției datelor cu caracter
personal devine din ce în ce mai dificilă
deoarece informațiile sunt multiplicate
și partajate pe o scară din ce în ce mai
largă în întreaga lume. Informațiile
privind sănătatea, locația, consumul
de energie electrică, activitatea online
și așa mai departe ale unei persoane
pot fi făcute publice, constituind motive
de preocupare cu privire la realizarea
de profiluri, discriminare, excluziune și
pierderea controlului.
Analiza volumelor mari de date nu
implică întotdeauna date cu caracter
personal. Cu toate acestea, atunci când
acest lucru se întâmplă, aceasta ar
trebui să respecte normele și principiile
referitoare la protecția datelor: Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene prevede că orice persoană are
dreptul la protecția datelor cu caracter
personal în toate aspectele vieții: la
domiciliu, la locul de muncă, atunci când
face cumpărături, când beneficiază de
un tratament medical, la o secție de
poliție sau pe internet. Volumele mari de
date nu fac excepție.

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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