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UE a ajuns la un acord
politic cu privire la o
reformă a normelor privind
protecția datelor. Noul
set de norme nu doar va
oferi cetățenilor posibilitatea de a
recâștiga controlul asupra datelor lor
cu caracter personal, ci va oferi, de
asemenea, întreprinderilor numeroase
beneficii și oportunități. Reforma va
acționa ca un catalizator esențial
al pieței unice digitale, permițând
cetățenilor și întreprinderilor europene
să beneficieze pe deplin de economia
digitală.

CARE ESTE SITUAȚIA ACTUALĂ?
DE CE ESTE NECESARĂ
SCHIMBAREA ACESTEIA?
În prezent, întreprinderile din UE trebuie să
gestioneze 28 de legislații diferite privind
protecția datelor. Această fragmentare
constituie o povară administrativă
costisitoare, care îngreunează pentru multe
întreprinderi, în special IMM-uri, accesul la
noi piețe.
Reforma va reduce această birocrație.
De exemplu, noile norme vor elimina
obligația actuală a întreprinderilor de
a notifica datele pe care le prelucrează
altor autorități naționale însărcinate cu
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protecția datelor, obligație care, în prezent,
costă întreprinderile aproape 130 de
milioane EUR pe an.

CE DOVEZI EXISTĂ ÎN ACEST
SENS?
Indivizii și întreprinderile se așteaptă ca
normele privind protecția datelor să fie
consecvente și aplicate în mod uniform
pe întreg teritoriul UE. Peste 90 % din
europeni au afirmat că doresc aceleași
drepturi privind protecția datelor pe întreg
teritoriul UE.
Reforma privind protecția datelor va
sprijini întreprinderile să recâștige
încrederea consumatorilor în utilizarea
serviciilor acestora. Conform unui sondaj
Eurobarometru din 2015, opt din zece
persoane au sentimentul că nu dețin
controlul deplin asupra datelor lor cu
caracter personal. Două treimi dintre
persoane sunt preocupate de faptul că nu
dețin controlul deplin asupra datelor lor cu
caracter personal în mediul online.
Întreprinderile care nu reușesc să protejeze
în mod adecvat datele cu caracter personal
ale persoanelor riscă să piardă încrederea
acestora. Această încredere, în special
în mediul online, este esențială pentru
a încuraja persoanele să utilizeze noi
produse și servicii.
Justiție
și consumatori

EXEMPLUL 1: Posibilitatea ca
întreprinderile UE să se extindă
la nivel transfrontalier
O mică agenție de publicitate dorește să-și
extindă activitatea din Franța în Germania.
Activitățile sale de prelucrare a datelor
fac, în prezent, obiectul unui set distinct de
norme în Germania, iar agenția va trebui
să interacționeze cu o altă autoritate de
reglementare. Costurile pentru obținerea
consultanței juridice și pentru ajustarea
modelelor de afaceri în scopul de a intra pe
această nouă piață ar putea fi prohibitive. De
exemplu, unele state membre percep taxe de
notificare pentru prelucrarea datelor.
ODATĂ CU REFORMA PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR:
Noile norme privind protecția datelor
vor elimina toate obligațiile de notificare
și costurile asociate cu acestea. Scopul
regulamentului privind protecția datelor
este de a înlătura obstacolele din calea
comerțului transfrontalier. Acest lucru
va permite o expansiune mai ușoară a
întreprinderilor în Europa.
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EXEMPLUL 2: Condiții
echitabile de concurență
pentru întreprinderile din UE
și cele din afara UE
O companie internațională cu mai
multe sedii în state membre ale UE
deține un sistem online de navigație și
de cartografiere în Europa. În prezent,
operatorii de date care își desfășoară
activitatea la nivel transfrontalier trebuie
să cheltuiască timp și bani (pentru
consultanță juridică și pentru a pregăti
formularele sau documentele solicitate)
pentru a respecta obligații diferite și
uneori contradictorii.
ODATĂ CU REFORMA PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR:
Noile norme vor stabili o singură lege
europeană pentru protecția datelor,
înlocuind mozaicul actual inconsecvent
de legislații naționale. Orice societate,
indiferent dacă este stabilită sau nu
în UE, va trebui să aplice legislația UE
privind protecția datelor în cazul în
care dorește să ofere servicii în UE.
Acest lucru uniformizează condițiile de
concurență pentru toate întreprinderile,
asigurând o concurență loială într-o lume
globalizată.

CUM VOR CONTRIBUI NOILE NORME LA REALIZAREA DE ECONOMII?
Regulamentul va institui o singură lege paneuropeană pentru protecția datelor,
acest lucru însemnând că societățile vor trebui să respecte o singură lege, nu 28.
Noile norme vor aduce beneficii în valoare estimată de 2,3 miliarde EUR pe an.

EXEMPLUL 3: Reducerea costurilor
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.
CU NORMELE ACTUALE:
Legile franceze privind protecția datelor se aplică în cazul activității de prelucrare
efectuate de sediul central, însă magazinele individuale trebuie 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 se află. Acest lucru înseamnă că sediul central al întreprinderii
trebuie să consulte juriști locali pentru toate sucursalele sale în scopul de a garanta
respectarea legii. Costurile totale aferente cerințelor de raportare din toate țările ar
putea să depășească 12 000 EUR.
ODATĂ CU REFORMA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR:
Legea privind protecția datelor va fi aceeași în toate țările UE - o singură Uniune
Europeană, o singură lege. Acest lucru va elimina necesitatea de a consulta juriști
locali pentru a garanta conformitatea la nivel local pentru magazinele în regim de
franciză. Se obțin astfel economii directe de costuri și securitate juridică.

CUM VA ÎNCURAJA REFORMA
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
INOVAREA ȘI UTILIZAREA
VOLUMELOR MARI DE DATE?
Conform unor estimări, valoarea anuală
a datelor cu caracter personal ale
cetățenilor europeni ar putea crește la
aproape o mie de miliarde EUR până
în 2020. Noile norme UE vor oferi
flexibilitate întreprinderilor, protejând
totodată drepturile fundamentale ale
persoanelor.
„Protecția datelor începând cu momentul
conceperii și protecția implicită a datelor”
va deveni un principiu esențial. Acesta
va stimula întreprinderile să inoveze și
să dezvolte noi idei, metode și tehnologii
pentru securitatea și protecția datelor
cu caracter personal. Întreprinderile vor
fi motivate să utilizeze tehnici precum
anonimizarea (eliminarea datelor

de identificare cu caracter personal),
pseudonimizarea (înlocuirea informațiilor
de identificare cu caracter personal
cu identificatori artificiali) și criptarea
(codarea mesajelor astfel încât acestea
să poată fi citite numai de persoanele
autorizate) pentru a proteja datele cu
caracter personal. Dacă datele cu caracter
personal sunt complet anonimizate, atunci
acestea nu mai sunt date cu caracter
personal. Datele cu caracter personal
pot fi anonimizate ireversibil de către
întreprindere sau datele anonimizate pot
fi achiziționate, de asemenea, pentru a fi
utilizate în cadrul tehnologiei de lucru cu
volume mari de date.
Întreprinderile ar trebui să poată anticipa
și să informeze persoanele cu privire
la potențialele utilizări și beneficii ale
volumelor mari de date – chiar dacă nu
se cunosc detaliile exacte ale analizei.
De asemenea, întreprinderile ar trebui

Ce sunt volumele mari
de date?
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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.

să aibă în vedere dacă datele pot fi
anonimizate pentru astfel de activități
de prelucrare viitoare. Acest lucru ar
permite păstrarea datelor primare pentru
tehnologia de lucru cu volume mari
de date, protejând totodată drepturile
persoanelor.

EXEMPLUL 4: Mașinile fără șofer
Tehnologia care stă la baza mașinilor fără șofer implică mai multe schimburi de
date privind mașina, inclusiv date cu caracter personal. Normele privind protecția
datelor sunt corelate cu soluții inovatoare și progresiste. 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 de soluție
funcțională și eficientă care respectă principiile UE privind protecția datelor.
Unul dintre principiile referitoare la protecția datelor este acela că atunci când datele
cu caracter personal sunt colectate pentru un anumit scop sau mai multe scopuri,
acestea nu ar trebui să fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile
inițiale. Acest lucru nu interzice prelucrarea în alt scop și nu restricționează utilizarea
„datelor primare” în cadrul analizelor. În luarea deciziei privind compatibilitatea
unui nou scop cu scopul inițial, un factor esențial îl reprezintă caracterul echitabil al
acestuia. Stabilirea caracterului echitabil va avea în vedere factori precum efectele
asupra vieții private a persoanelor (de exemplu, decizii specifice și orientate cu privire
la persoane identificate) și dacă o persoană se așteaptă în mod rezonabil ca datele
sale cu caracter personal să fie utilizate în noul mod. Astfel, în exemplul mașinilor
fără șofer, datele primare pot fi utilizate pentru a analiza unde au loc cele mai multe
accidente și cum ar putea fi evitate alte accidente viitoare.
Acestea pot fi utilizate, de asemenea, pentru a analiza fluxurile de trafic în vederea
reducerii ambuteiajelor.

PERSOANELE VOR AVEA UN
CONTROL MAI MARE. CUM
VA SPRIJINI ACEST LUCRU
ÎNTREPRINDERILE?
Noul drept la portabilitatea datelor
va permite persoanelor să transfere
datele lor cu caracter personal de
la un furnizor de servicii la altul.
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.

EXEMPLUL 5: Beneficii pentru persoane, beneficii pentru
întreprinderi
O nouă întreprindere mică dorește să intre pe piață oferind un site web de partajare
a conținuturilor media de socializare online. Piața are deja jucători importanți cu o
cotă mare de piață. Cu normele actuale, fiecare client nou va trebui să ia în calcul
faptul că trebuie să furnizeze din nou datele cu caracter personal pe care dorește să
le partajeze pentru a fi înregistrat pe noul site web. Acest lucru poate fi descurajant
pentru unele persoane care iau în calcul transferul către noua întreprindere.
ODATĂ CU REFORMA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR:

Acest lucru va face economia
europeană mai competitivă.

Dreptul la portabilitatea datelor va permite potențialilor cumpărători să transfere
datele lor cu caracter personal între furnizorii de servicii. Acest lucru promovează
concurența și încurajează noile întreprinderi pe piață.

CE ESTE GHIȘEUL UNIC?
În cadrul unei piețe unice a datelor,
stabilirea unor norme identice pe hârtie
nu este suficientă. Normele trebuie
aplicate în același mod pretutindeni.
„Ghișeul unic” va simplifica cooperarea
între autoritățile însărcinate cu protecția
datelor cu privire la aspecte cu implicații
pentru întreaga Europă. Societățile vor
trebui să interacționeze cu o singură
autoritate, nu cu 28.
Acest lucru va garanta securitatea
juridică pentru întreprinderi.
Întreprinderile vor beneficia de pe urma
deciziilor mai rapide, din partea unui
singur interlocutor (eliminând punctele
de contact multiple) și a birocrației
reduse. Acestea vor beneficia de pe
urma coerenței deciziilor, în cazul în
care aceeași activitate de prelucrare are
loc în mai multe state membre.

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

CARE SUNT BENEFICIILE PENTRU
ÎNTREPRINDERILE MAI MICI (IMMURI)?
IMM-urile vor beneficia pe deplin de
simplificarea mediului de reglementare.
În special, considerentul 11 din
regulament face deosebit de vizibilă
abordarea bazată pe „gândirea mai întâi
la scară mică” din cadrul propunerii.
Situația specifică a IMM-urilor a
fost luată în considerare în mod
corespunzător în propunerile de
reformă ale UE și s-a acordat o atenție
deosebită să nu se impună o povară
administrativă inutilă asupra acestora.
Marea majoritate a IMM-urilor nu vor fi
obligate să numească un responsabil
cu protecția datelor. Doar întreprinderile
angajate în activități care prezintă (prin
natura acestora, domeniul de aplicare
sau scopuri) riscuri specifice pentru
protecția datelor vor fi vizate (de exemplu,
întreprinderile mici de recrutare care
realizează profiluri ale persoanelor). În
cadrul întreprinderilor mici, nu este necesar
ca acesta să fie un angajat cu normă
întreagă, ci ar putea fi un consultant adhoc, ceea ce ar fi mult mai puțin costisitor.
În ceea ce privește obligația de a
efectua evaluări ale impactului asupra
protecției datelor, criteriile sunt foarte
strict orientate pentru a viza doar
activitățile de prelucrare a datelor foarte
riscante (de exemplu, date cu caracter
personal în sisteme de evidență de mari
dimensiuni cu privire la date genetice
ale copiilor sau date biometrice). Și
în acest caz va fi afectată o proporție
foarte mică de IMM-uri.
IMM-urile vor fi scutite de obligația
de a alcătui o documentație privind
activitățile lor de prelucrare a datelor.
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