Kako bo reforma varstva podatkov vplivala na
družbena omrežja?
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Věra Jourová
Komisarka za pravosodje,
potrošnike in enakost spolov

„PRAVICA DO POZABE“:
avstrijski študent prava je
zahteval vse informacije, ki
jih o njem na njegovem profilu hrani
družbeno omrežje. Družbeno omrežje
mu je poslalo 1224 strani informacij,
vključno s fotografijami, sporočili
in objavami za nekaj let nazaj, tudi
tistimi, za katere je mislil, da jih je
izbrisal. Spoznal je, da je spletišče o
njem zbralo veliko več informacij, kot
si je mislil, in da so bile informacije, ki
jih je izbrisal in ki jih omrežje sploh ni
potrebovalo, še vedno shranjene.

QUELS SONT LES PROBLÈMES
POSÉS PAR LES RÉSEAUX
SOCIAUX?
Družbena omrežja so uporaben
pripomoček za vzdrževanje stikov s
prijatelji, družino in kolegi, vendar
predstavljajo tudi tveganje, da bodo vaši
osebni podatki, fotografije in komentarji
dostopni širšemu občinstvu, kot si
mislite. V nekaterih primerih ima lahko
to finančne in psihološke posledice ali
škodi vašemu ugledu. Velika večina
Evropejcev (71 %) meni, da razkrivanje
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pravosodje in potrošnike

osebnih podatkov vse bolj postaja del
sodobnega življenja. Obenem je več
kot 60 % uporabnikov navedlo, da
ne zaupajo operaterjem stacionarne
ali mobilne telefonije in ponudnikom
internetnih storitev (62 %) ali spletnim
podjetjem (63 %). Zdi se jim, da svojih
podatkov nimajo povsem pod nadzorom.

ZA KAKŠNE SPREMEMBE GRE?
Nova pravila krepijo „pravico do
pozabe“, kar pomeni, da bodo vaši
podatki izbrisani, če ne boste več želeli,
da se obdelujejo, in organizacija ne bo
imela legitimnega razloga za njihovo
shranjevanje. Upravljavci podatkov so
tisti, ki morajo dokazati potrebo po
shranjevanju podatkov, medtem ko vam
ni treba dokazovati, da zbiranje vaših
podatkov ni nujno. Ponudniki morajo
upoštevati načelo „privzetega varstva
podatkov“, kar pomeni, da morajo biti
privzete tiste nastavitve, ki zagotavljajo
največ zasebnosti. Podjetja vas bodo
morala čim bolj jasno, razumljivo in
pregledno obvestiti, kako bodo vaši
osebni podatki uporabljeni, da se
boste lahko odločili, katere podatke
boste delili. Te informacije se lahko
posredujejo v kombinaciji z razumljivimi
standardiziranimi ikonami.

Pravosodje
in potrošniki

Stališča do varstva podatkov
»» 71 %Evropejcev meni, da postaja razkrivanje
osebnih podatkov vse večji del sodobnega
življenja.
»» Najpogostejši razlog za razkritje podatkov
je plačilo prek spleta (46 %), dostava
nakupljenega blaga (44 %) in dostop do
storitev (36 %).
»» Večina ljudi se ne strinja s tem, da spletna
podjetja njihove osebne podatke uporabljajo
za prilagoditev oglasov.
»» Le petina vprašanih je vedno obveščena
o pogojih zbiranja podatkov in možnosti
njihove uporabe, kadar so pozvani, da na
spletu vnesejo osebne podatke.
»» Nekaj več kot 40 % uporabnikov spletnih
družbenih omrežij ni poskušalo spremeniti
nastavitev zasebnosti.
»» Približno četrtina tistih, ki niso spremenili
svojih nastavitev zasebnosti, tega ni storila,
ker spletiščem zaupajo, da so določila
primerne nastavitve.

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
junij 2015

Reforma varstva podatkov vam bo
olajšala dostop do vaših podatkov in
vam dala pravico do prenosa podatkov,
kar pomeni, da bo osebne podatke lažje
prenesti od enega ponudnika storitev
k drugemu. Poskrbljeno bo tudi za to,
da bodo uporabniki, ki bodo podjetjem
dali soglasje za uporabo svojih osebnih
podatkov, to soglasje dali z jasnim
pritrdilnim dejanjem in se bodo tega
dobro zavedali. Tako bodo dobili nadzor
nad svojimi podatki in večje zaupanje v
spletno okolje.

Z večjo globalizacijo pretoka podatkov
in večjo rabo računalništva v oblaku
je vse večje tveganje, da bodo ljudje
izgubili nadzor nad svojimi spletnimi
podatki. Nova pravila bodo ljudem dala
nadzor nad njihovimi osebnimi podatki
in vzbudila zaupanje v družbene medije
in spletno nakupovanje ter komunikacije
na splošno.

KAKŠNO KORIST BO IMELO
DIGITALNO GOSPODARSTVO?
Visoka stopnja varstva podatkov
je bistvena za vzbujanje zaupanja
ljudi v spletne storitve in v digitalno
gospodarstvo na splošno. Pomisleki v
zvezi z zasebnostjo so med glavnimi
razlogi, zakaj ljudje ne kupujejo stvari
in storitev na spletu. Tehnološki sektor
neposredno prispeva 20 % k skupni rasti
produktivnosti v Evropi in 40 % vseh
naložb v ta sektor, zato je zaupanje
posameznikov v spletne storitve
bistveno za spodbujanje gospodarske
rasti v EU.

Katere so ključne spremembe?

»» Bolje zaščitena „pravica do pozabe“ bo ljudem pomagala bolje upravljati tveganja
pri varstvu podatkov na spletu. Ko posamezniki ne bodo več želeli, da se njihovi
podatki obdelujejo, in ne bo več legitimnih razlogov za njihovo shranjevanje, bodo
ti podatki izbrisani. Predpisi govorijo o opolnomočenju posameznikov, ne o brisanju
preteklih dogodkov, potvarjanju zgodovine ali omejevanju svobode tiska.
»» Lažji vpogled v svoje podatke.
»» Pravica posameznikov do prostega prenosa osebnih podatkov od enega ponudnika
storitev k drugemu (prenosljivost podatkov).
»» Zagotovilo, da bodo morali uporabniki soglasje dati z izjavo ali jasnim pritrdilnim
dejanjem, če je bilo uporabljeno kot pravna podlaga za obdelavo.
»» Povečanje odgovornosti obdelovalcev podatkov z uvedbo pooblaščencev za varstvo
podatkov v podjetjih , katerih glavne dejavnosti vključujejo obdelavo osebnih
podatkov v velikem obsegu ter spoštovanje načel „privzetega varstva podatkov“in
„vgrajenega varstva podatkov“, da se zagotovi, da dobrine in storitve že od faze
zasnove vsebujejo primerne nastavitve in zaščitne ukrepe za varstvo podatkov.

Imate vprašanja?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_sl.htm.
Pokličite Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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