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MASOVNI PODATKI SO
IZJEMNA PRILOŽNOST ZA
PODJETJA V EU
Po nekaterih ocenah se lahko vrednost
osebnih podatkov Evropejcev do leta
2020 povzpne na skoraj bilijon evrov
letno. Krepitev visokih evropskih
standardov za varstvo osebnih podatkov
pomeni ustvarjanje poslovnih priložnosti –
ne breme inovacijam.

Generalni direktorat za
pravosodje in potrošnike

Ker so potrošniki vse bolj zaskrbljeni
glede zasebnosti, izguba zaupanja za
podjetja pomeni izgubljene priložnosti
in možnost zaslužka. Zaradi nedavnih
odmevnih kršitev varnosti osebnih
podatkov so potrošniki zapustili
ponudnike storitev, ki osebnih podatkov
niso ustrezno zaščitili.
Podjetja v EU, ki ponujajo storitve, ki
spoštujejo zasebnost,
so lahko privlačnejša za potrošnike in
tako konkurenčnejša. EU ima najvišje
standarde za varstvo podatkov na svetu.
To v ljudeh vzbuja zaupanje.

Stališča do varstva podatkov
»» Raziskava Eurobarometra iz leta 2015
kaže, da 81 % Evropejcev čuti, da nimajo
popolnega nadzora nad svojimi osebnimi
podatki na spletu.
»» Velika večina Evropejcev (69 %) bi rada
dala izrecno dovoljenje, preden se njihovi
osebni podatki zbirajo in obdelujejo.
»» Le 24 % Evropejcev zaupa spletnim
podjetjem, kot so iskalniki, družbena
omrežja in ponudniki storitev elektronske
pošte.

Kaj so masovni podatki?
Termin „masovni podatki“ se nanaša na velike količine različnih tipov podatkov, ki jih
pridobimo iz različnih virov, kot so ljudje, stroji ali senzorji. Lahko gre za informacije
o podnebju, satelitske posnetke, digitalne fotografije in videoposnetke, evidence o
transakcijah ali signale GPS. Masovni podatki lahko vključujejo osebne podatke: to
so kakršnikoli podatki, ki se nanašajo na posameznika, kot so imena, fotografije,
e-naslovi, bančni podatki, objave na spletnih družbenih omrežjih, zdravstveni podatki
ali računalniški naslovi IP.

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
junij 2015
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Reforma varstva podatkov v EU in masovni podatki

„V Evropi je boljše“
»» Trgi masovnih podatkov so podobni trgom storitev v oblaku: so novi, v razmahu, pretežno neopredeljeni in z izjemnim
potencialom za rast. Zaupanje je tisti dejavnik, ki bo odločil, ali bodo ti trgi v Evropi. doživeli razcvet. Da bi potrošniki sprejeli
storitve, ki jih ponujajo podjetja, morajo podjetjem najprej zaupati. Podjetja, ki spoštujejo zasebnost, imajo v tem pogledu
konkurenčno prednost, evropsko okolje, ki spoštuje zasebnost, pa bo spodbudilo ustanavljanje podjetij za inovativne tehnologije
v EU.
»» Apple bo v nove evropske podatkovne centre vložil 1,7 milijarde evrov.
»» PodjetjeSalesforce.com, ki ponuja storitve v oblaku, je svoja vlaganja v Evropi razširilo z odprtjem novih podatkovnih centrov
v VB (2014) in Nemčiji (2015). Načrtuje tudi odprtje centra v Franciji. Vodstvo podjetja pravi, da nov podatkovni center
predstavlja krepitev dejavnosti v Evropi, kar odraža status Evrope kot najhitreje rastoče regije za podjetje za poslovno leto
2013.
»» Podjetje IBM je v VB, Nemčiji, Franciji in Italiji odprlo nove centre za podatke v oblaku, v katerih ponuja storitve, ki spoštujejo
zasebnost.
»» Zettabox.com je primer pristne evropske rešitve za shranjevanje v oblaku. Slogan podjetja je „V Evropi je boljše“. Podjetje
Zettabox se je odločilo, da vse svoje poslovanje opravlja v Evropi, da lahko zagotavlja kakovostne storitve v oblaku z najboljšim
možnim varstvom osebnih podatkov.

REFORMA EU GLEDE VARSTVA PODATKOV OMOGOČA STORITVE MASOVNIH
PODATKOV V EVROPI
Attitudes towards data

protection

Sveženj reform varstva podatkov v EU uvaja enoten, močen in celovit sklop predpisov za varstvo
osebnih podatkov. S povečanjem pravne varnosti in krepitvijo zaupanja v digitalni trg bo spodbudil
inovacije na področju trajnostnih podatkovnih storitev. S tem bo poskrbel za krog pozitivnih učinkov
med varstvom temeljnih pravic, zaupanjem potrošnikov in gospodarsko rastjo:
Več zaupanja – obilica tržnih raziskav in študij dokazuje, da je uspeh ponudnikov pri razvijanju
novih storitev in produktov, ki uporabljajo masovne podatke, povezan s sposobnostjo vzbujanja in
ohranjanja zaupanja potrošnikov.
> KAKO: Večje pravice za državljane (dostop in popravki osebnih podatkov, izrecna pravica do
pozabe, pravica do ugovora zoper obdelovanje podatkov in pravica do obveščenosti v primeru
kršitve varnosti podatkov).
Lažji dostop do trga za zagonska podjetja –nova pravica do prenosljivosti podatkov bo
državljanom omogočila, da prejmejo svoje osebne podatke od ponudnika storitev in jih prenesejo k
drugemu ponudniku.
> KAKO: Zagonska in manjša podjetja bodo lahko dostopala do podatkovnih trgov, na katerih
kraljujejo spletni velikani, in z rešitvami, ki spoštujejo zasebnost, privabila več potrošnikov. S tem
bo evropsko gospodarstvo postalo konkurenčnejše.

Reforma varstva podatkov v EU in masovni podatki

Spodbujanje preglednosti – posamezniki morajo biti bolje obveščeni o politikah varstva
podatkov in o tem, kaj se zgodi z njihovimi podatki, ko se obdelujejo za spletne storitve.
> KAKO: Organizacije bodo dolžne objaviti pregledne in dostopne politike varstva
osebnih podatkov. Preproste ikone na spletni strani bi lahko razkrile, kako se
bodo obdelovali osebni podatki, kdo jih bo obdeloval in kdo bo zanje odgovoren.
Upoštevanje enakih pravil – 28 nacionalnih zakonodaj bo nadomestil en, preprost
in jasen pravni okvir in načelo vse na enem mestu za upravljanje in izvrševanje.
> KAKO: Ena zakonodaja za vso celino zmanjša birokracijo in stroške, ustvarja
potrebne razmere za podjetja v EU, zlasti za male akterje, kot so zagonska
podjetja, da lahko izkoristijo potencial masovnih podatkov na enotnem
digitalnem trgu. Podjetja se bodo namesto z 28 nadzornimi organi ukvarjala z
enim, obdelovanje podatkov pa bo preprostejše in cenejše.
„Vgrajeno varstvo podatkov“ – Reforma upravljavcem masovnih podatkov pomaga
s tem, da jim nalaga investicije v dobre prakse za varstvo osebnih podatkov, ki tako
postanejo osnova njihovega poslovnega načrta.
> KAKO: Novo načelo ‘vgrajenega varstva podatkov’ stvaritelje analitike
masovnih podatkov spodbuja k uporabi tehnik, kot so anonimizacija,
psevdonimizacija, šifriranje in protokoli za anonimno komunikacijo. Komisija bo
sodelovala z državami članicami in zlasti z nadzornimi organi in deležniki, da bi
zagotovila, da podjetja v zvezi s temi tehnikami prejmejo ustrezne smernice.

Poenostavljeno delovanje
zagonskih podjetij in drugih
malih akterjev: izjeme od
pravil
»» Brez uradnih oseb za varstvo podatkov:
Podjetjem ne bo treba imenovati uradne
osebe, razen če je obdelovanje podatkov
njihova glavna dejavnost.
»» Nič več uradnega obveščanja: uradna
obvestila nadzornim organom so
birokratska obremenitev, ki poslovni
svet stanejo 130 milijonov letno. Z
reformo bodo ta obvestila v celoti
odpravljena.
»» Nič več čezmernih zahtev za dostop do
podatkov: ko zahteve za zagotavljanje
dostopa do osebnih podatkov postanejo
čezmerne, lahko podjetja zanje
zaračunajo.
»» Nobenih ocen učinkov: malim akterjem
ne bo treba izvajati ocene učinka o
varstvu podatkov, razen če predstavljajo
veliko tveganje za državljane.

ENAKA PRAVILA ZA PODJETJA V
EU IN ZUNAJ NJE

KAKŠNE SO PREDNOSTI
MASOVNIH PODATKOV?

MASOVNI PODATKI IN VPRAŠANJE
ZASEBNOSTI

Predpisi EU glede varstva podatkov ne
bodo veljali le za evropska podjetja,
temveč tudi za tuja, ki ponujajo blago
ali storitve prebivalcem EU ali ki
spremljajo njihovo vedenje. To pomeni,
da bodo za vsa podjetja, ki delujejo v
EU, veljala enaka pravila, ne glede na
to, v kateri državi so ustanovljena. Tako
bodo evropska in neevropska podjetja
poslovala v enakih pogojih. Zagonska
podjetja iz drugih regij sveta bodo
morala upoštevati enaka pravila kot
zagonska podjetja iz Evrope. Gre za
pošteno konkurenco v globaliziranem
svetu.

Glavna prednost masovnih podatkov
je, da lahko razkrijejo vzorce med
različnimi viri in podatkovnimi nizi
ter tako omogočajo koristen vpogled.
Vzemimo na primer zdravje, prehransko
varnost , inteligentne transportne
sisteme, energetsko učinkovitost in
urbanistično načrtovanje.

Zagotavljanje varstva osebnih podatkov
postaja vse večji izziv, saj se podatki
vse pogosteje množijo in delijo po
vsem svetu. Objavljeni so lahko podatki
o posameznikovem zdravju, lokaciji,
porabi elektrike, spletnih dejavnostih in
tako dalje, kar sproža vprašanja glede
profiliranja, diskriminacije, izključitve in
izgube nadzora.

Sčasoma omogočajo večjo
produktivnost in boljše storitve, ki so
vir gospodarske rasti. Če bi masovne
podatke uporabljajo 100 največjih
proizvajalcev v EU, ki lahko prihranili
425 milijard evrov, do leta 2020
pa bi analitika masovnih podatkov
gospodarsko rast v EU lahko povečala
za dodatnih 1,9 %, kar pomeni, da bi
BDP narasel za 206 milijard evrov.

Analitika masovnih podatkov ne
vključuje vedno osebnih podatkov.
Ko pa jih, mora spoštovati pravila in
načela varstva osebnih podatkov: listina
Evropske unije o temeljnih pravicah
določa, da ima vsakdo pravico do
varstva osebnih podatkov na vseh
življenjskih področjih: doma, na delu,
med nakupovanjem, med zdravljenjem,
na policijski postaji ali na internetu. To
velja tudi za masovne podatke.

Spodbujanje inovacij: avtomobili brez voznika
Evropska unija mora olajšati pot od odličnih idej do izdelkov in storitev, ki bodo
zagotovili gospodarsko rast in delovna mesta. Eden takih primerov so avtomobili
brez voznika. Tehnologija v avtomobilih brez voznika pomeni več izmenjave podatkov
o avtomobilih, vključno z osebnimi podatki. Predpisi o varstvu osebnih podatkov
gredo z roko v roki z inovativnimi in naprednimi rešitvami evropskih proizvajalcev
avtomobilov. Avtomobili z vgrajenim sistemom za klice v sili eCall lahko na primer v
primeru nesreče samodejno pokličejo najbližji center za nujno medicinsko pomoč. To
je primer izvedljive in učinkovite rešitve v skladu z načeli varstva podatkov v EU. Kar
se tiče varstva podatkov, bo z novimi predpisi delovanje sistema eCall postalo lažje,
enostavnejše in učinkovitejše.

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

© Evropska unija, 2016
Reprodukcija je dovoljena z navedbo vira.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60477-5
ISBN 978-92-79-60439-3

doi:10.2838/533347
doi:10.2838/522692

DS-02-16-739-SL-D
DS-02-16-739-SL-N

