Kako bo reforma v EU varstvo podatkov
prilagodila tehnološkemu razvoju?
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ZAMENJAVA PONUDNIKOV
STORITEV: KAKO DELUJE
PRENOSLJIVOST
PODATKOV?
Družbena omrežja in spletne strani za
deljenje fotografij ljudem omogočajo,
da shranijo na stotine fotografij,
osebnih sporočil in osebnih stikov.
Če se na primer posameznik, ki
objavi fotografije na spletni strani za
deljenje fotografij, odloči za drugega
ponudnika storitev, mora imeti
možnost, da vse svoje fotografije
prenese brez kakršnihkoli ovir ali
izgub. V svetu, kjer se tehnologija
nenehno razvija, uporabniki ne smejo
biti omejeni na enega ponudnika
zgolj zato, ker bi bilo težko prenesti
njihove podatke. Tako ravnanje duši
konkurenco in možnost izbire.
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Generalni direktorat za
pravosodje in potrošnike

KAKŠEN IZZIV DIGITALNO OKOLJE
PREDSTAVLJA ZA VARSTVO
PODATKOV?
Hiter tempo tehnoloških sprememb in
globalizacija sta temeljito preoblikovala
obseg in način, kako se osebni podatki
zbirajo, dostopajo, uporabljajo in
prenašajo. Za pregled in izboljšavo
trenutno veljavnih pravil, ki so bila
sprejeta leta 1995, obstaja več
dobrih razlogov: vse bolj globaliziran
pretok podatkov, dejstvo, da se osebni
podatki v ogromnih količinah zbirajo,
prenašajo in izmenjujejo prek celin in
po vsem svetu v milisekundah, in pojav
računalništva v oblaku. Še posebno
računalništvo v oblaku, kjer posamezniki
do računalniških virov dostopajo na
daljavo in jih nimajo pri sebi, predstavlja
nove izzive za nadzorne organe za
varstvo podatkov, saj se podatki
lahko (in dejansko tudi se) v trenutku
prestavijo iz ene jurisdikcije v drugo, ki
je lahko tudi zunaj EU. Pravila je treba
uskladiti s tehnološkim razvojem in
tako zagotoviti neprekinjeno varstvo
podatkov.

Stališča do varstva podatkov
»» Velika večina ljudi (71 %) še vedno meni, da
deljenje osebnih podatkov vse bolj postaja
del sodobnega življenja ter sprejema dejstvo,
da jih morajo posredovati, če želijo dostopati
do izdelkov in storitev.
»» Več kot polovica Evropejcev, ki uporabljajo
internet, vsaj enkrat tedensko uporablja
spletno družbeno omrežje. Delež je podoben
pri uporabi strani za kratka sporočila ali
klepetalnic.
»» 69 % ljudi meni, da bi jih morali vedno,
preden se njihovi podatki zbirajo in
obdelujejo, prositi za izrecno dovoljenje.
»» Več kot 60 % vprašanih je izjavilo, da ne
zaupajo ponudnikom fiksne ali mobilne
telefonije in ponudnikom internetnih storitev
(62 %) ali spletnim podjetjem (63 %).
»» 67 % ljudi se zdi pomembno, da lahko
osebne podatke prenesejo k drugemu
ponudniku spletnih storitev („prenosljivost
podatkov“).

Posebna raziskava
Eurobarometra št. 431
varstvo podatkov,
junij 2015

Pravosodje
in potrošniki

ZA KAJ GRE PRI REFORMI
VARSTVA PODATKOV V EU?
Nova splošna uredba o varstvu
podatkov uvaja enoten in tehnološko
nevtralen sklop pravil za celotno EU,
ki bo primeren tudi v prihodnosti.
To pomeni, da bodo osebni podatki
posameznikov v EU varni, njihova
temeljna pravica do varstva podatkov
pa spoštovana ne glede na to, kako se
bosta razvijala tehnologija in digitalno
okolje.
Nova uredba bo močneje zaščitila
„pravico do pozabe“, kar pomeni, da
bo treba podatke odstraniti iz sistema,
če posameznik ne bo več želel, da
se obdelujejo, organizacija pa ne bo
imela legitimnega razloga za njihovo
shranjevanje.
Državljani bodo tudi imeli pravico do
prenosljivosti podatkov. To pomeni,
da bodo od internetnega podjetja
lahko zahtevali kopijo svojih podatkov
in jih neovirano prenesli k drugemu
internetnemu podjetju. Ti predlogi bodo
pomagali vzbuditi zaupanje v spletno
okolje, kar bo v korist posameznikom in

podjetjem. Nova pravila bodo ustvarila
pošteno konkurenco: podjetja, ki niso iz
EU, se bodo morala držati enakih pravil
kot podjetja iz EU, ko bodo svoje dobrine
in storitve ponujala v EU.

KAKO BO TO POMAGALO?

kot sta privzeto in vgrajeno varstvo
podatkov, izboljšanjem preglednosti,
krepitvijo zaupanja potrošnikov in
konkurence prek nove pravice do
prenosljivosti podatkov, hkrati pa bo
ustvarila enakovredne pogoje za vsa
podjetja, ki so dejavna na enotnem trgu.

Zaupanje bo potrošnikom omogočilo, da
bodo brezskrbno uporabljali inovativne
tehnologije in nakupovali na spletu, saj
bodo vedeli, da so njihovi osebni podatki
zavarovani. Povečano povpraševanje
po izdelkih in storitvah, ki spoštujejo
zasebnost, bo spodbujalo nove naložbe,
ustvarjanje novih delovnih mest in
sprostilo potencial enotnega trga, da
zagotavlja večjo izbiro izdelkov po
nižjih cenah. To povečanje gospodarske
dejavnosti bo tudi omogočilo podjetjem,
zlasti malim in srednjim podjetjem
(MSP), da bodo v celoti razvila svoj
potencial na enotnem trgu. Predlogi
Komisije za tehnološko nevtralno
ureditev, primerno za prihodnost, bodo
omogočili dolgotrajno in zanesljivo
varstvo podatkov na spletu. Reforma EU
glede varstva podatkov bo omogočila
storitve masovnih podatkov v Evropi
s spodbujanjem sprejetja principov,

Katere so ključne spremembe?
»» Zagotavljanje lažjega dostopa do svojih osebnih podatkov in neoviranega prenosa
osebnih podatkov od enega ponudnika storitev k drugemu.
»» Uvedba „pravice do pozabe“, ki bo ljudem pomagala bolje obvladovati tveganja
pri varstvu podatkov na spletu. Ko posamezniki ne bodo več želeli, da se njihovi
podatki obdelujejo, in ne bo več legitimnih razlogov za njihovo shranjevanje, bodo ti
podatki izbrisani.

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

»» Kadar bo potrebno uporabnikovo soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov,
bo moralo biti dano z jasnim pritrdilnim dejanjem.

Pokličite Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Enoten sklop pravil, ki se bodo uporabljala po vsej EU.
»» Jasna pravila o tem, kdaj se zakonodaja EU uporablja za upravljavce podatkov
zunaj EU.
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