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VEĽKÉ DÁTA PREDSTAVUJÚ
VEĽKÚ PRÍLEŽITOSŤ PRE
SPOLOČNOSTI V EÚ
Podľa niektorých údajov môže hodnota
osobných údajov európskych občanov
rásť do roku 2020 takmer o 1 bilión
EUR ročne. Posilnenie prísnych noriem
ochrany údajov v Európe preto znamená
príležitosť, nie prekážku pre inovácie.
Keďže rastú obavy spotrebiteľov o ich
súkromie, strata dôvery sa prejavuje
úbytkom príležitostí a výnosovpre

spoločnosti. Nedávne závažné
porušenia ochrany osobných údajov
viedli spotrebiteľov k tomu, že odišli od
poskytovateľov služieb, ktorí primerane
nechránili osobné údaje..
Spoločnosti v EÚ ponúkajúce služby
zohľadňujúce súkromie môžu byť
pre spotrebiteľov lákavejšie, a preto
konkurencieschopnejšie. EÚ má
najprísnejšie normy na ochranu údajov
na svete. Vytvára sa tak dôvera.

Generálne riaditeľstvo pre
spravodlivosť a spotrebiteľov

Názory na ochranu údajov
»» 81 % Európanov cíti, že nemajú úplnú
kontrolu nad svojimi osobnými údajmi na
internete – Eurobarometer, 2015.
»» Veľká väčšina Európanov (69 %) by chcela
udeľovať svoj výslovný súhlas pred zberom
a spracúvaním ich osobných údajov –
Eurobarometer, 2015.
»» Len 24 % Európanov dôveruje
internetovým spoločnostiam, ako sú
vyhľadávače, sociálne siete a e-mailové
služby – Eurobarometer 2015.

Čo sú veľké dáta?
Pojem veľké dáta sa vzťahuje na veľké množstvá rôznych druhov údajov
pochádzajúcich z rôznych druhov zdrojov, ako sú ľudia, stroje alebo snímače. Môžu to
byť údaje o klíme, satelitné snímky, digitálne fotografie a videá, záznamy o prechode
alebo signály GPS. Veľké dáta môžu zahŕňať osobné údaje: to sú akékoľvek informácie
týkajúce sa jednotlivca a môže to byť čokoľvek od mena, fotografie, e-mailovej
adresy, bankových údajov, statusov na webových sídlach sociálnych sietí, zdravotných
informácií až po počítačovú IP adresu.

Špeciálny Eurobarometer
431 – Ochrana údajov,
jún 2015
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„V Európe je to lepšie“
»» Trhy s veľkými dátami sú podobné trhom so službami cloud – sú nové, prekvitajú a sú z veľkej časti nevymedzené, s obrovským
potenciálom rastu. Dôvera kľúčovým spôsobom určuje, či sa tieto trhy v Európe rozvinú. Na to, aby spotrebitelia prijímali služby,
ktoré spoločnosti ponúkajú, je potrebná ich dôvera. Spoločnosti zohľadňujúce súkromie majú v tomto smere konkurenčnú
výhodu a prostredie zohľadňujúce súkromie v Európe je stimulom, ktorý môže viesť inovatívne technologické spoločnosti k
tomu, aby zriadili prevádzku v EÚ.
»» Apple investuje 1,7 miliardy EUR do nových európskych dátových centier.
»» Spoločnosť poskytujúca služby cloud computing, Salesforce.com, rozšírila svoje investície v Európe, pričom otvorila nové dátové
centrá v Spojenom kráľovstve (2014) a Nemecku (2015). Plánuje otvoriť ďalšie dátové centrum vo Francúzsku. Podľa vedenia
spoločnosti Salesforce.com predstavuje nové dátové centrum „zdvojnásobenie prítomnosti v Európe“, v čom sa zase premieta
postavenie Európy ako jedného z najrýchlejšie rastúcich regiónov pre spoločnosť Salesforce v účtovnom období roka 2013.
»» IBM otvorilo nové cloudové dátové centrá v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku s cieľom poskytovať
služby zohľadňujúce súkromie.
»» Zettabox.com je príkladom čisto európskeho riešenia na uchovávanie údajov v cloude. Slogan tejto spoločnosti znie: „V Európe je
to lepšie“. Spoločnosť Zettabox sa rozhodla umiestniť svoje prevádzky v celom rozsahu v Európe s cieľom poskytovať cloudové
služby vysokej kvality s najvyššou možnou úrovňou ochrany.

REFORMA OCHRANY ÚDAJOV EÚ: UMOŽNENIE SLUŽIEB VEĽKÝCH DÁT V EURÓPE

Attitudes towards data

Balík reformy ochrany údajov stavia na jednotnom, prísnom a komplexnom súbore pravidiel
na
protection
ochranu údajov pre EÚ. Posilní inováciu v udržateľných dátových službách zlepšením právnej istoty
a posilnením dôvery v digitálny trh. Takto posilní účinný cyklus medzi ochranou základného práva,
dôverou spotrebiteľa a hospodárskym rastom:
Väčšia dôvera – z početných prieskumov a štúdií trhu vyplýva, že úspech poskytovateľov vo vývoji
nových služieb a produktov s použitím veľkých dát je spojený so schopnosťou budovať a udržať si
dôveru spotrebiteľov.
> AKO: Silnejšie práva pre občanov (prístup a oprava osobných údajov, výslovné právo byť
zabudnutý, právo namietať proti spracúvaniu údajov a právo byť informovaný, keď je porušená
bezpečnosť údajov).
Jednoduchší prístup na trh pre začínajúce podniky – nové právo na prenosnosť údajov umožní
občanom dostávať svoje osobné údaje od jedného poskytovateľa služieb a presunúť ich k inému.
> AKO: Začínajúce podniky a menšie spoločnosti budú môcť pristupovať k trhom s údajmi, na
ktorých prevládajú digitálni obri a lákajú viac spotrebiteľov riešeniami zohľadňujúcimi súkromie.
Vďaka tomu bude európske hospodárstvo konkurencieschopnejšie.
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Zvýšenie transparentnosti – Jednotlivci potrebujú byť lepšie informovaní o politikách
ochrany údajov a o tom, čo sa stane s ich údajmi, keď sa spracúvajú pre internetové
služby.
> AKO: Organizácie budú povinné uverejňovať transparentné a jednoducho
prístupné politiky o ochrane údajov. Jednoduché ikony na webovom sídle by
mohli objasňovať ako, kým a pod čiou zodpovednosťou sa osobné údaje budú
spracúvať.
Hra podľa rovnakých pravidiel – 28 vnútroštátnych právnych predpisov nahradí
jeden jednoduchý a jasný právny rámec a jednotné kontaktné miesto pre riadenie a
presadzovanie pravidiel.
> AKO: Jeden zákon pre celý obsah znižuje byrokraciu a náklady, vďaka čomu
sa vytvárajú potrebné podmienky pre spoločnosti v EÚ, najmä pre malých
účastníkov trhu, ako sú začínajúce podniky, na využívanie potenciálu veľkých
dát na jednotnom digitálnom trhu. Spoločnosti budú komunikovať iba s jedným
dozorným orgánom, nie s 28, preto bude spracovanie údajov jednoduchšie a
lacnejšie.
Špecificky navrhnutá ochrana údajov – reforma pomáha prevádzkovateľom
veľkých dát investovať do dobrých postupov ochrany údajov, pretože sa stávajú
základným stavebným prvkom ich podnikateľského plánu.
> AKO: Nová zásada špecificky navrhnutej ochrany údajov motivuje
architektov analytiky veľkých údajov, aby používali postupy ako anonymizácia,
pseudomyzácia, šifrovanie a protokoly pre anonymnú komunikáciu. Komisia
bude spolupracovať s členskými štátmi a najmä s dozornými orgánmi a
zainteresovanými stranami na zabezpečení toho, aby podniky dostávali
primerané usmernenia o týchto postupoch.

Zjednodušenie života pre
začínajúce podniky a iných
malých účastníkov: výnimky v
pravidlách
»» Žiadni úradníci pre ochranu údajov
Spoločnosti ich nebudú musieť menovať,
pokiaľ nie je spracovanie údajov ich
hlavným predmetom podnikania.
»» Už žiadne oznamovanie: oznámenia
pre dozorné orgány sú byrokratickou
záťažou, ktorá podniky stojí každoročne
130 miliónov EUR. Reformou sa to úplne
zruší.
»» Žiadne nadmerné žiadosti o prístup
k údajom: spoločnosti môžu účtovať
poplatok za poskytnutie prístupu k
osobným údajom, ak sa tieto žiadosti
stanú nadmerné.
»» Žiadne posúdenia vplyvu: malí účastníci
nebudú musieť vykonávať posúdenia
vplyvu v súvislosti s ochranou údajov,
pokiaľ neexistujú vysoké riziká pre
občanov.

ROVNAKÉ PRAVIDLÁ PRE
SPOLOČNOSTI V EÚ A MIMO EÚ
Pravidlá ochrany údajov EÚ sa
budú vzťahovať nielen na európske
spoločnosti, ale aj na zahraničné
spoločnosti ponúkajúce produkty a
služby občanom EÚ alebo monitorujúce
ich správanie. Inými slovami, rovnaké
pravidlá sa budú vzťahovať na
všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ
bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú.
Takto sa vyrovnajú podmienky
medzi európskymi a neeurópskymi
spoločnosťami. Začínajúce podniky
z iných regiónov sveta budú musieť
fungovať podľa rovnakých pravidiel ako
začínajúce podniky z Európy. Ide pritom
o spravodlivú hospodársku súťaž v
globalizovanom svete.

AKÉ SÚ VÝHODY VEĽKÝCH DÁT?

VEĽKÉ DÁTA A OTÁZKY SÚKROMIA

Hlavnou výhodou veľkých dát je, že
môžu odhaliť spoločné črty medzi
rôznymi zdrojmi a súbormi údajov,
čo umožní získať užitočné poznatky.
Pomyslime napríklad na zdravotníctvo,
bezpečnosť potravín, inteligentné
dopravné systémy, energetickú účinnosť
a územné plánovanie.

Zabezpečenie ochrany osobných
údajov je náročnejšie, keďže sa
informácie znásobujú a vymieňajú
čoraz všeobecnejšie po celom svete.
Informácie o zdraví a mieste jednotlivca,
o jeho spotrebe elektrickej energie,
činnosti na internete a tak ďalej, môžu
byť zverejnené, z čoho vyplývajú obavy
týkajúce sa profilovania, diskriminácie,
vylúčenia a straty kontroly.

Tieto výhody v konečnom dôsledku
umožňujú vyššiu produktivitu a lepšie
služby, ktoré sú zdrojom hospodárskeho
rastu. Používanie veľkých dát 100
najvýznamnejšími výrobcami v EÚ
by mohlo viesť k úsporám v hodnote
425 miliárd EUR a do roku 2020
by mohla analytika veľkých dát
posilniť hospodársky rast EÚ o ďalšie
1,9 %, čo znamená zvýšenie HDP o
206 miliárd EUR.

Analytika veľkých dát neobsahuje
osobné údaje vždy. Ak však áno, mala
by spĺňať pravidlá a zásady ochrany
údajov: v Charte základných práv EÚ sa
uvádza, že každý má právo na ochranu
osobných údajov vo všetkých oblastiach
života: doma, v práci, pri nakupovaní, pri
medicínskej liečbe, na policajnej stanici
alebo na internete. Veľké dáta nie sú
výnimkou.

Podpora inovácií: autá bez vodiča
Je potrebné, aby Európska únia uľahčila premenu vynikajúcich nápadov na produkty
a služby, ktoré prinesú nášmu hospodárstvu rast a pracovné miesta. Ťažiskom sú
autá bez vodiča. Technológia v autách bez vodiča znamená väčšiu výmenu údajov o
automobiloch vrátane osobných údajov. Pravidlá ochrany údajov sú úzko spojené s
inovatívnymi a pokrokovými riešeniami európskych výrobcov áut. Napríklad v prípade
havárie môžu autá vybavené systémom núdzového volania eCall automaticky zavolať
do najbližšieho pohotovostného strediska. Toto je jedinečný príklad realizovateľného
a efektívneho riešenia v súlade s právom EÚ na ochranu údajov. S novými pravidlami
bude fungovanie služby eCall ľahšie, jednoduchšie a účinnejšie z hľadiska ochrany
údajov.

Máte nejaké otázky?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Obráťte sa na Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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