Kako bo reforma varstva podatkov v EU
olajšala mednarodno sodelovanje?
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Računalništvo v oblaku pomeni,
da se lahko podatki obdelujejo
v Pekingu, shranjujejo v
Bostonu, do njih pa dostopajo
v Budimpešti. V digitalni dobi se podatki
rutinsko prenašajo med državami znotraj in
zunaj EU. Vendar pa ne ponujajo vse države
enake stopnje varstva osebnih podatkov.
Za ustrezno varstvo osebnih podatkov, ki se
prenašajo ali obdelujejo zunaj EU, se lahko
uporabljajo zavezujoča poslovna pravila.
Podjetja ta pravila sprejmejo prostovoljno
in jih uporabljajo za prenose podatkov
med podjetji, ki so del iste skupine podjetij.
Trenutno je pogoj za odobritev zavezujočih
poslovnih pravil, da jih preverijo najmanj trije
organi za varstvo podatkov.
Nova splošna uredba o varstvu podatkov
bo zavezujoča poslovna pravila in postopek
odobritve poenostavila tako, da bo pravila
odobril en sam organ za varstvo podatkov.
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ZAKAJ JE MEDNARODNO
SODELOVANJE POMEMBNO?
Osebni podatki se vedno pogosteje
prenašajo čez meje,
tako virtualne kot geografske, in
shranjujejo na strežnikih v več državah
znotraj in zunaj EU. To je bistvo
računalništva v oblaku. Globalizirani
pretok podatkov zahteva krepitev
mednarodne zaščite posameznikovih
pravic do varstva podatkov. Za to so
potrebna trdna načela za varstvo
podatkov posameznikov, ki bodo olajšala
pretok osebnih podatkov čez meje, hkrati
pa bodo še vedno zagotavljala visoko in
usklajeno stopnjo varstva brez pravnih
vrzeli ali nepotrebne zapletenosti.

ZA KAJ GRE PRI REFORMI
VARSTVA PODATKOV V EU?
V odgovor na te izzive nova splošna
uredba o varstvu podatkov uvaja
sistem, ki bo zagotavljal, da stopnja
zaščite osebnih podatkov v EU ne bo
zmanjšana, ko bodo podatki preneseni
iz EU. To vključuje jasne predpise, ki
bodo opredeljevali, kdaj je treba za
podjetja ali organizacije, ustanovljene
zunaj EU, uporabljati zakonodajo EU, in
bodo jasno določali, da se bodo predpisi
EU uporabljali za vsa podjetja, ki
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Stališča do varstva podatkov

»» Polovico (50 %)evropskih uporabnikov
interneta skrbi, da bi zlorabili njihove
osebne podatke in bi tako postali žrtve
goljufije.
»» Manj kot tretjina Evropejcev zaupa
telefonskim družbam
»» in ponudnikom internetnih storitev
(33 %); manj kot četrtina (24 %) jih zaupa
internetnim družbam, kot so iskalniki,
družbena omrežja in elektronska pošta.
»» Skoraj vsi Evropejci (89 %) so naklonjeni
enakim pravicam do varstva podatkov po
vsej EU, ne glede na to, v kateri državi ima
sedež podjetje, ki ponuja storitve.

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
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ponujajo blago ali storitve prebivalcem
EU ali ki spremljajo njihovo vedenje.
Nov poenostavljeni postopek za tako
imenovane „sklepe o ustreznosti“ bo
omogočil prost pretok informacij med
EU in državami zunaj EU. Sklep o
ustreznosti je potrditev, da neka država
zunaj EU s svojo domačo zakonodajo
ali mednarodnimi zavezami zagotavlja
ustrezno stopnjo varstva podatkov.
Takšni sklepi o ustreznosti bodo na
evropski ravni sprejete na podlagi
izrecnih meril, ki se bodo uporabljala
tudi za policijsko sodelovanje in
kazensko pravosodje.
Podjetja, ki delujejo na globalni ravni,
bodo imela korist od jasnih in izrecnih
predpisov za uporabo zavezujočih
poslovnih pravil,pa tudi od dejstva, da
pri prenosih, ki jih dovoljujejo zavezujoča
poslovna pravila ali
standardne pogodbene klavzule,
predhodno dovoljenje ne bo več
potrebno. Uredba spodbuja učinkovito
mednarodno sodelovanje pri izvrševanju
varstva podatkov med Komisijo,
evropskimi organi za varstvopodatkov
in organi izven EU prek pomoči pri
preiskavah, izmenjave informacij in
posredovanja pritožb.

KAKO BO TO POMAGALO?
Uredba bo poskrbela, da bodo podatki
državljanov, kadar EU sodeluje z
državami, ki niso njene članice, zavarovani
po vsem svetu in ne le znotraj EU. To
bo pomagalo izboljšati mednarodno
zaupanje v varstvo osebnih podatkov
posameznikov, ne glede na to, kje se
podatki nahajajo. Posledično bo tudi
spodbudilo priložnosti za rast podjetij iz
EU. Standardi EU za varstvo podatkov se
morajo uporabljati, ne glede na to, kje se
obdelujejo podatki posameznikov iz EU.
Hkrati je treba zavarovati podatke, ki se
prenesejo iz EU. Podjetjem, ki so zavezana
visoki stopnji varstva podatkov, je treba
ponuditi enostavna orodja, ki bodo
olajšala legitimne prenose. Sodelovanje
s tretjimi osebami glede teh novih
predpisov bo pomagalo zagotoviti, da
bodo osebne informacije Evropejcev varne
povsod po svetu.

Katere so ključne spremembe?

»» Jasni predpisi o tem, kdaj se zakonodaja EU nanaša na upravljavce podatkov zunaj
EU, zlasti z določitvijo, da se bodo predpisi EU uporabljala vedno, kadar upravljavci
ponujajo blago ali storitve posameznikom v EU ali spremljajo njihovo vedenje.

Z uveljavljanjem svetovnih standardov
bo Uredba še naprej zagotavljala Evropi
vodilni položaj pri varstvu podatkov po
svetu.

»» Poenostavljeni sklepi o ustreznosti, ki bodo omogočali prost pretok informacij
med EU in državami nečlanicami. Sprejemali se bodo na evropski ravni na
podlagi izrecnih meril in se uporabljali tudi za policijsko sodelovanje in kazensko
pravosodje.
»» Olajšanje legitimnih prenosov in zmanjšanje obremenitev z okrepitvijo in
poenostavitvijo drugih predpisov glede mednarodnih prenosov, predvsem z

Imate vprašanja?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_sl.htm.

»» poenostavitvijo in razširitvijo uporabe orodij, kot so „zavezujoča poslovna pravila“,
da se bodo uporabljala tudi za obdelovalce podatkov in znotraj „skupine podjetij“
ter tako bolje odražala raznolikost akterjev, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov,
zlasti v okviru računalništva v oblaku.
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