Kako bo reforma varstva podatkov v EU
okrepila notranji trg?
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Evropski organi za
varstvo podatkov so
odkrili, da je služba za
kartiranje, ki fotografira
ulice, v več evropskih mestih med
fotografiranjem zbirala osebne
podatke iz nezavarovanih omrežij
Wi-Fi. Odkritje je pri organih za
varstvo podatkov sprožilo različne
odzive. Nekateri so zahtevali takojšnje
uničenje podatkov, drugi so želeli, da
se ohranijo kot dokaz. Poleg tega so
se razlikovale tudi sankcije po EU,
nekateri so podjetju naložili denarno
kazen, drugi niso sprejeli nobenega
ukrepa. Te razlike v pristopu do
istih okoliščin kažejo potrebo po
skladnejšem pristopu do varovanja
osebnih podatkov in kršitev. Od tega
bi imeli korist podjetja in državljani.
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KAKO SO STARA PRAVILA O
VARSTVU PODATKOV OVIRALA
ENOTNI TRG?
Trenutno veljavni predpisi o varstvu
podatkov v 28 državah članicah EU se
razlikujejo in niso dosledni. Podjetja
morajo upoštevati 28 različnih sklopov
pravil o varstvu podatkov v EU.
Rezultat so razdrobljeno pravno okolje,
pravna negotovost in neenako varstvo
za posameznike.
To povzroča tudi nepotrebne stroške
in znatno upravno breme za podjetja.
Zapleteno stanje zlasti mala in srednja
podjetja odvrača od tega, da bi širila
svoje poslovanje po EU, in pomeni oviro
za gospodarsko rast.

Stališča do varstva podatkov

»» Javni organi (66 %) uživajo večje zaupanje
kot gospodarske družbe.
»» 69 % Evropejcev se boji, da bi podjetja
njihove osebne podatke lahko uporabila v
namen, za katerega niso bili pridobljeni.
»» Več kot 40 % Evropejcev bi želelo, da se
predpisi o varstvu podatkov uveljavijo na
evropski ravni (45 %), nekoliko manjše
število pa bi raje imelo uveljavitev na
nacionalni ravni (42 %).

ZA KAJ GRE PRI REFORMI EU O
VARSTVU PODATKOV?
Splošna uredba o varstvu podatkov
uvaja nova pravila za odpravo ovir na
notranjem trgu, ki nastajajo zaradi razlik
v pravnem pristopu v 28 državah EU.
Tako ustvarja enakovredne pogoje za
obdelavo podatkov znotraj EU. Uredba
zagotavlja obsežno uskladitev pravil
o varstvu podatkov na ravni EU in
tako uvaja enotno zakonodajo , ki se
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uporablja po celotni EU. Prihranek zaradi
enotne zakonodaje, ki bo odpravila
upravno breme, bo znašal 2,3 milijarde
evrov na leto.
Za namene izvršljivosti uredba uveljavlja
načelo „vse na enem mestu“: podjetja in
organizacije bodo imeli opraviti samo z
enim nacionalnim organom za varstvo
podatkov – z organom v državi, kjer
imajo sedež.
Nacionalni organi za varstvo podatkov
bodo sodelovali pri vprašanjih s
posledicami v evropskem merilu in
s tem zagotovili, da bodo lahko vsi
Evropejci prepričani, da so njihove
pravice zavarovane po vsej EU, ne glede
na to, kje v EU živijo.

osebne podatke obravnavala skrbno in
vestno, to zagotovilo pa bo temeljilo na
trdni ureditvi. Za podjetja, ki ponujajo
računalništvo v oblaku – shranjevanje
in obdelavo podatkov na oddaljenih
računalniških strežnikih –, bo zaupanje
v usklajeno pravno ureditev EU
ključna prednost in privlačna točka za
vlagatelje.

Enake pravice po vsej EU bodo vzbudile
tudi zaupanje posameznikov, da bo
stopnja varstva njihovih podatkov enaka
ne glede na to, kje se obdelujejo njihovi
podatki.

KAKO BO TO POMAGALO?
Katere so ključne spremembe?

Močnejši, preprostejši in jasnejši pravni
okvir za varstvo podatkov bo spodbudil
podjetja, da bodo kar najbolj izkoristila
prednosti enotnega digitalnega trga,
pospešil bo gospodarsko rast, naložbe
in ustvarjanje delovnih mest. To bo
pomagalo predvsem malim in srednjim
podjetjem. Nova ureditev podjetjem v
EU tudi zagotavlja prednost v svetovni
konkurenci, saj bodo lahko strankam
ponudila zagotovilo, da bodo dragocene

»» Enotna zakonodaja, ki se uporablja po vsej EU.
»» Storitev „vse na enem mestu“ – vsako podjetje bo odgovarjalo samo enemu organu za
varstvo podatkov.
»» Boljše sodelovanje med organi za varstvo podatkov pri zadevah s posledicami v
evropskem merilu.
»» Poenostavitev regulativnega okolja z drastičnim zmanjšanjem birokracije in odpravo
nepotrebnih formalnosti,
»» kot so splošne zahteve glede priglasitve, ki trenutno stanejo 130 milijonov evrov na
leto.

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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