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SCHIMBAREA
FURNIZORILOR DE
SERVICII - CUM
FUNCȚIONEAZĂ
PORTABILITATEA DATELOR?
Rețelele sociale și site-urile web
de partajare de fotografii permit
utilizatorilor să stocheze sute de
fotografii, mesaje personale și
contacte personale. Dacă, de exemplu,
o persoană care a postat fotografii
pe un site de partajare de fotografii
decide să utilizeze un alt furnizor de
servicii, acesta va putea să transfere
toate fotografiile fără niciun obstacol
sau pierdere. Într-o lume în care
tehnologia se află într-o continuă
dezvoltare, utilizatorii nu ar trebui
să fie legați de un singur furnizor
doar pentru că este complicat să își
transfere datele. Astfel de practici
limitează concurența și posibilitatea
de a alege.

CE PROVOCĂRI PREZINTĂ MEDIUL
DIGITAL PENTRU PROTECȚIA
DATELOR?
Ritmul rapid al modificărilor tehnologice
și globalizarea au transformat profund
amploarea și modul în care datele
cu caracter personal sunt colectate,
accesate, utilizate și transferate. Există
mai multe motive întemeiate pentru
revizuirea și îmbunătățirea normelor
actuale, care au fost adoptate în 1995:
natura din ce în ce mai globalizată a
fluxurilor de date, faptul că informațiile
personale sunt colectate, transferate
și partajate în cantități foarte mari, pe
toate continentele și în întreaga lume
în intervale de ordinul milisecundelor
și apariția tehnologiei de tip cloud
computing. În special această tehnologie
– prin care persoanele accesează
resurse informatice de la distanță, în
loc să le dețină la nivel local – prezintă
noi provocări pentru autoritățile de
supraveghere a protecției datelor,
deoarece datele pot circula și chiar
circulă de la o jurisdicție la alta, inclusiv
în afara UE, într-o clipă. Pentru a
asigura continuitatea protecției datelor,
normele trebuie să fie armonizate cu
evoluțiile tehnologice.
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Atitudini cu privire la protecția datelor
»» Marea majoritate a persoanelor (71 %)
afirmă în continuare că furnizarea de
informații cu caracter personal reprezintă
o parte din ce în ce mai importantă a vieții
moderne și acceptă faptul că nu există
alternativă dacă doresc să obțină produse
sau servicii.
»» Peste jumătate dintre europenii care folosesc
internetul utilizează o rețea socială online cel
puțin o dată pe săptămână. Acest procentaj
este similar în ceea ce privește utilizarea siteurilor de mesagerie sau de chat.
»» 69 % din persoane afirmă că acordul lor
explicit ar trebui să fie solicitat în toate
cazurile înainte de colectarea și prelucrarea
datelor lor.
»» Peste șase din zece respondenți afirmă că
nu au încredere în companiile de telefonie
fixă sau mobilă și în furnizorii de servicii de
internet (62 %) sau în întreprinderile online
(63 %).
»» 67 % consideră că este important să poată
transfera datele cu caracter personal
către un nou furnizor de servicii online
(„portabilitatea datelor”).
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LA CE SE REFERĂ REFORMA UE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?
Noul Regulament general privind
protecția datelor introduce un singur
set de norme neutre din punct de
vedere tehnologic și rezistente la proba
timpului pe întreg teritoriul UE. Acest
lucru înseamnă că, indiferent de modul
în care tehnologia și mediul digital se
vor dezvolta în viitor, datele cu caracter
personal ale persoanelor din UE vor
fi sigure, iar dreptul fundamental la
protecția datelor va fi respectat.
Noul regulament va consolida, de
asemenea, „dreptul de a fi uitat”, astfel
încât dacă o persoană nu mai dorește
ca datele sale cu caracter personal
să fie prelucrate și nu există niciun
motiv legitim pentru o organizație să le
păstreze, datele trebuie eliminate din
sistemul acesteia.
Cetățenii vor avea, de asemenea,
dreptul la portabilitatea datelor, cu
alte cuvinte dreptul de a obține o copie
a datelor lor de la o companie din
domeniul internetului și a le transmite
către o altă companie fără obstacole

din partea celei dintâi. Aceste propuneri
vor contribui la dezvoltarea încrederii
în mediul online, ceea ce reprezintă
un aspect pozitiv pentru persoane și
întreprinderi. Noile norme vor crea o
concurență loială: toate societățile din
afara UE vor trebui să aplice aceleași
norme ca societățile din UE atunci când
oferă bunuri sau servicii în UE.

CUM VA AJUTA ACEST LUCRU?
Această încredere va permite
consumatorilor să intre în contact
cu tehnologiile inovatoare și să facă
achiziții online cu încrederea deplină
că datele lor cu caracter personal vor
fi protejate. Cererea sporită de produse
și servicii care respectă dreptul la
viață privată va încuraja noi investiții
și crearea de noi locuri de muncă și
va elibera potențialul pieței unice de
a furniza o gamă mai largă de bunuri
la prețuri mai mici. Această creștere
a activității economice va sprijini, de
asemenea, întreprinderile, în special
întreprinderile mici și mijlocii (IMMurile)
să se dezvolte la potențialul lor maxim
în cadrul pieței unice. Prin includerea
de reglementări rezistente la proba

timpului, neutre din punct de vedere
tehnologic, propunerile Comisiei vor
oferi certitudine de durată aspectelor
privind protecția datelor online. Reforma
UE privind protecția datelor va fi un
catalizator pentru serviciile bazate pe
volume mari de date în Europa, prin
promovarea adoptării principiilor precum
protecția implicită a datelor și protecția
datelor din momentul conceperii,
prin îmbunătățirea transparenței și
consolidarea încrederii consumatorilor,
prin stimularea concurenței cu ajutorul
noului drept referitor la portabilitatea
datelor și prin crearea unor condiții
de concurență echitabile pentru toate
societățile active pe piața unică.

Care vor fi principalele modificări?
»» garantarea unui acces ușor la propriile date cu caracter personal și libertatea de a
transfera date cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul;

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» instituirea dreptului de a fi uitat pentru a ajuta persoanele să gestioneze mai bine
riscurile legate de protecția datelor online. Atunci când persoanele nu mai doresc
ca datele lor să fie prelucrate și nu există motive legitime pentru păstrarea lor,
datele vor fi șterse;
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»» garantarea faptului că, ori de câte ori este solicitat consimțământul unei persoane
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acesta este întotdeauna oferit
prin intermediul unei acțiuni afirmative clare;

Aveți întrebări?

»» garantarea unui singur set de norme aplicabil pe întreg teritoriul UE;
»» norme clare cu privire la cazurile în care se aplică legislația UE operatorilor de date
din afara UE.
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