Kako reforma varstva podatkov krepi
pravice državljanov?
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Aprila 2011 je prišlo do
odmevne kršitve varstva
podatkov v nekem
tehnološkem podjetju.
Ogroženi so bili računi 77 milijonov
strank: imena, elektronski in poštni
naslovi, rojstni datumi, gesla in
uporabniška imena, zgodovina
nakupov ter informacije o kreditnih
karticah.
Minilo je skoraj teden dni, preden je
podjetje priznalo kršitev in obvestilo
prizadete stranke. Zločinci pa se lahko
z ukradenimi evidencami najbolj
okoristijo prav v času takoj po kraji
in preden so stranke obveščene in bi
lahko preventivno ukrepale.

ZAKAJ POSAMEZNIKI
POTREBUJEJO VEČ VARSTVA?
V 21 letih, odkar so bila sprejeta
sedanja pravila o varstvu podatkov, se
je z novimi komunikacijskimi storitvami,
kot so spletna družbena omrežja,
temeljito spremenil način izmenjave
osebnih podatkov, računalništvo v
oblaku pa pomeni, da se več podatkov
shrani na oddaljenih računalniških
strežnikih namesto na osebnih
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računalnikih. V Evropi dandanes internet
dnevno uporablja 250 milijonov ljudi.
V tem hitro spreminjajočem se okolju
morajo posamezniki obdržati učinkovit
nadzor nad svojimi osebnimi podatki. To
je temeljna pravica vseh prebivalcev EU
in jo je treba zavarovati.

ZA KAJ GRE PRI REFORMI
VARSTVA PODATKOV?
Nova splošna uredba o varstvu
podatkov bo zagotovila, da bomo dobili
jasne in razumljive informacije, kadar
bodo naše podatke obdelovali. Kadar bo
potrebno soglasje, ga bomo morali dati
z jasnim pritrdilnim dejanjem, preden
bo podjetje lahko začelo obdelovati
naše osebne podatke. Nova pravila bodo
tudi okrepila posameznikovo pravico
do pozabe, kar pomeni, da bodo naši
podatki izbrisani, če ne bomo več želeli,
da se obdelujejo, in podjetje ne bo
imelo legitimnega razloga za njihovo
shranjevanje.
Nova uredba bo posameznikom tudi
zajamčila brezplačen in enostaven
dostop do osebnih podatkov, tj. lažji
vpogled v to, katere njihove osebne
podatke hranijo podjetja in javni
organi, ter olajšala prenos osebnih

Pravosodje
in potrošniki

Stališča do varstva podatkov
»» 71 % Evropejcev meni, da nimajo druge
možnosti, kot da razkrijejo osebne podatke,
če želijo dostopati do proizvodov ali storitev.
»» Polovico evropskih uporabnikov interneta
skrbi, da bodo njihove osebne podatke
zlorabili in bodo tako postali žrtve prevare.
Približno 70 % uporabnikov skrbi, da bodo
podatke uporabili v namen, za katerega
niso bili zbrani.
»» Skoraj vsi Evropejci bi želeli biti obveščeni,
če bi bili njihovi podatki izgubljeni ali
ukradeni.
»» Samo nekaj več kot tretjina (37 %)
Evropejcev ve za obstoj nacionalnega
javnega organa, ki je pristojen za varstvo
njihovih osebnih podatkov.
»» Le 15 % jih ima občutek, da imajo popoln
nadzor nad podatki, ki jih vnesejo na spletu,
vsak tretji (31 %) pa meni, da sploh nima
nadzora nad njimi.

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
junij 2015

podatkov med ponudniki storitev –
tako imenovano načelo „prenosljivosti
podatkov“.
Reforma zahteva, da organizacije kar
najhitreje, po možnosti v 72 urah,
obvestijo posameznike in ustrezne
organe za varstvo podatkov, če
se njihovi podatki po naključju ali
nezakonito uničijo, izgubijo, spremenijo,
razkrijejo ali do njih dostopajo
nepooblaščene osebe, če so ogrožene
pravice posameznikov.
Tudi „vgrajeno varstvo podatkov“ in
„privzeto varstvo podatkov“ bosta
postali temeljni načeli v predpisih
EU o varstvu podatkov, na primer na
družbenih omrežjih. To pomeni, da
bo treba zaščitne ukrepe za varstvo
podatkov vgraditi v proizvode in storitve
že na začetku njihovega razvoja in
da bo postala običajna privzeta raba
nastavitev, ki zagotavljajo varstvo
zasebnosti. Ta pravila bodo na praktičen
način krepila pravice posameznikov.
Komisija in nacionalni nadzorni
organi za varstvo podatkov bodo ljudi
ozaveščali o teh pravicah ter kako jih
lahko kar najučinkoviteje uporabijo.

KAKO BO TO POMAGALO?
Boljša pravila o varstvu podatkov pomenijo,
da boste mirnejši glede ravnanja z vašimi
osebnimi podatki, predvsem na spletu.
Strožja pravila za varstvo podatkov bodo
pomagala povečati zaupanje v spletne
storitve, da boste lahko mirneje uporabljali
nove tehnologije in izkoristili prednosti
notranjega trga. Z novimi, jasnimi in trdnimi
pravili za prost pretok podatkov se bodo
tudi podjetja laže razvijala znotraj okolja,
naklonjenega varstvu podatkov, kar bo
povečalo povpraševanje po inovativnih
storitvah in izdelkih.

Katere so ključne spremembe?
»» „Pravica do pozabe“ bo ljudem pomagala bolje upravljati tveganja pri varstvu
podatkov na spletu. Ko ne boste več želeli, da se vaši podatki obdelujejo, in ne
bo več legitimnih razlogov za njihovo shranjevanje, bodo ti podatki izbrisani.
Pravila govorijo o opolnomočenju posameznikov, ne o brisanju preteklih dogodkov,
potvarjanju zgodovine ali omejevanju svobode tiska.
»» Lažji dostop do vaših osebnih podatkov
»» Pravica do prenosa osebnih podatkov od enega ponudnika storitev k drugemu.
»» Kadar bo potrebno vaše soglasje, ga boste morali dati izrecno.
»» Več preglednosti nad ravnanjem z vašimi podatki, z razumljivimi informacijami,
zlasti za otroke.
»» Podjetja in organizacije vas bodo morali kar najhitreje obvestiti o kršitvah varnosti
podatkov, ki bi vam lahko škodile. Obvestiti bodo morala tudi ustrezen nadzorni
organ za varstvo podatkov.

Imate vprašanja?

»» Boljše uresničevanje pravic o varstvu podatkov z izboljšanimi upravnimi in sodnimi
pravnimi sredstvi v primeru kršitev.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_sl.htm.

»» Obdelovalci osebnih podatkov bodo imeli več obveznosti in odgovornosti, in sicer
zaradi ocen tveganja pri varstvu podatkov, uradnih oseb za varstvo podatkov ter
načel „vgrajenega varstva podatkov“ in „privzetega varstva podatkov“.
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