Kako bo reforma varstva podatkov v EU
poenostavila obstoječe predpise?
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potrošnike in enakost spolov

SEDANJE ZAHTEVE GLEDE
SPOROČANJA PODATKOV
SO ZAPLETENE IN DRAGE –
PRIMER
Veriga trgovin ima svoj sedež v Franciji
in franšizne trgovine v 14 drugih
državah v EU. Vsaka trgovina zbira
podatke o svojih strankah in jih prenaša
v nadaljnjo obdelavo na sedež podjetja
v Franciji.
Po sedanjih predpisih se francoska
zakonodaja za varstvo podatkov
uporablja za obdelavo, ki je izvedena
na sedežu podjetja, posamezne
trgovine pa morajo še vedno poročati
svojemu nacionalnemu organu za
varstvo podatkov, ki potrdi, da podatke
obdelujejo v skladu z nacionalnimi
zakoni v državi, v kateri je trgovina.
To pomeni, da se mora uprava podjetja
posvetovati z lokalnimi pravniki za vse
svoje podružnice, da lahko zagotovi
skladnost z zakonom. Skupni stroški,
ki izhajajo iz zahtev glede poročanja v
vseh državah, lahko presegajo 12 000
evrov.
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ZAKAJ SMO MORALI
POENOSTAVITI PREDPISE GLEDE
VARSTVA PODATKOV?
Posamezniki in podjetja pričakujejo,
da bodo predpisi o varstvu podatkov
dosledni in se bodo uporabljali enotno
po vsej EU. Skoraj 90 % vprašanih
Evropejcev želi, da bi bile pravice glede
varstva podatkov enake po vsej Evropski
uniji. To se precej razlikuje od današnjih
praks.
Poleg tega se podjetja srečujejo s
številnimi nacionalnimi zakoni o varstvu
podatkov, ki ustvarjajo stroške in
zapletajo čezmejno obdelavo osebnih
podatkov. Reforma bo zmanjšala
birokracijo, zlasti z odpravo trenutne
obveznosti, da se sporočijo vse obdelave
podatkov,ki podjetja stanejo približno
130 milijonov evrov letno,predhodno
dovoljenje za mednarodne prenose pa bi
moralo temeljiti na sprejetih zavezujočih
poslovnih pravilih ali standardnih
pogodbenih klavzulah.

Stališča do varstva podatkov
»» Skoraj vsi Evropejci (89 %) podpirajo
enake pravice do varstva osebnih
podatkov po vsej EU.
»» Dve tretjini Evropejcev (67 %)sta mnenja,
da bi morala biti spletna podjetja
odgovorna za varstvo njihovih osebnih
podatkov.
»» Več kot 40 % (45 %) Evropejcev je
mnenja, da bi morali za izvajanje
predpisov o varstvu podatkov poskrbeti na
ravni EU.

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
junij 2015

Pravosodje
in potrošniki

ZA KAJ GRE PRI REFORMI
VARSTVA PODATKOV V EU?
Splošna uredba o varstvu podatkov
poenostavlja predpise za varstvo
podatkov po vsej Evropi. To bo storila
z večjo uskladitvijo in uveljavljanjem
načela „vse na enem mestu“. Vsako
podjetje bo odgovarjalo samo enemu
organu za varstvo podatkov, podjetjem
in potrošnikom pa bo na voljo enotna
kontaktna točka. Uredba bo tudi
poenostavila mednarodne prenose
podatkov v države zunaj EU in s tem
pospešila svetovno trgovino.

Z odpravo sedanje pravne
razdrobljenosti in zmanjšanjem
administrativnega bremena (npr.
odprava zahteve po sporočanju)
bodo podjetja prihranila 2,3 milijarde
evrov na leto, ki bi jih lahko uporabila
za naložbe v EU in zunaj nje. S
poenostavitvijo regulativnega okolja
bo poslovno okolje v EU predvidljivejše
glede varstva podatkov in bo dobilo
predpise, ki spodbujajo večje zaupanje
potrošnikov in boljše delovanje
notranjega trga.

KAKO BO TO POMAGALO?
Novi preprostejši, jasnejši in strožji
predpisi bodo državljanom olajšali
varstvo njihovih podatkov na spletu.
Predpisi bodo tudi znatno zmanjšali
stroške podjetij in pomenili prednost
v svetovni konkurenci za podjetja EU,
saj bodo svojim strankam zagotavljala
visoko stopnjo varstva podatkov,
hkrati pa poslovala v enostavnejšem
regulativnem okolju.

Katere so ključne spremembe?

»» Ustvarjanje enotnega sklopa predpisov, ki se bodo uporabljali po vsej EU.
»» Vzpostavitev sistema „vse na enem mestu“: za podjetja, ki poslujejo v več državah,
bo pristojen samo en organ za varstvo podatkov (organ države, kjer ima podjetje
svoj sedež).

Enoten sklop predpisov na ravni EU bo
pozitivno vplival na poslovanje in bo
Evropo spremenil v še privlačnejši kraj
za poslovanje, hkrati pa bo utrdil položaj
EU pri uveljavljanju visokih standardov
varstva podatkov v svetu.

»» Ukinitev nepotrebnih birokratskih zahtev, npr. obveznosti sporočanja.
»» Poenostavitev prenosa podatkov iz EU ob zagotovljenem varstvu osebnih 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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