EU:n tietosuojauudistus vahvistaa
sisämarkkinoita
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Oikeusasioista, kuluttaja-asioista
ja sukupuolten tasa-arvosta
vastaava komission jäsen

Euroopan
tietosuojaviranomaiset
havaitsivat, että
valokuvia katunäkymistä
tarjoava karttapalvelu on valokuvia
ottaessaan kerännyt henkilötietoja
suojaamattomista langattomista
verkoista useissa Euroopan
kaupungeissa. Tietosuojaviranomaiset
reagoivat tähän eri tavoin:
jotkut vaativat tietojen välitöntä
tuhoamista, kun taas toiset pyysivät
niiden säilyttämistä todisteina. Myös
viranomaisten toimet vaihtelivat
eri EU:n jäsenvaltioissa: monet
määräsivät yritykselle sakkoja
ja jotkut eivät tehneet mitään.
Näinkin erilaiset tavat reagoida
samaan tilanteeseen osoittavat,
että henkilötietojen suojaan ja
rikkomusten käsittelyyn tarvitaan
johdonmukaisempi lähestymistapa.
Siitä on hyötyä niin yrityksille kuin
kansalaisillekin.

VANHAT TIETOSUOJASÄÄNNÖT
HIDASTAVAT SISÄMARKKINOIDEN
KEHITYSTÄ
Tällä hetkellä EU:n 28 jäsenvaltiossa
sovelletaan toisistaan poikkeavia
tietosuojasääntöjä, jotka ovat
keskenään epäjohdonmukaisia.
Yritykset voivat EU:ssa toimiessaan
joutua tekemisiin 28 erilaisen
tietosuojalainsäädännön kanssa.
Tällainen hajanainen oikeudellinen
ympäristö aiheuttaa oikeudellista
epävarmuutta ja johtaa rekisteröityen
tietosuojan epäyhdenmukaisuuteen.
Tilanteesta on myös aiheutunut
yrityksille tarpeettomia kuluja ja
huomattavaa hallinnollista rasitusta.
Tällainen hankala tilanne vähentää
yritysten, erityisesti pienten ja
keskisuurten yritysten (pk-yritysten),
halukkuutta laajentaa toimintaansa
muihin EU:n jäsenvaltioihin. Se on myös
este talouskasvulle.

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» Les autorités publiques (66 %) bénéficient
d'une plus grande confiance que les
entreprises commerciales
»» 69 % des Européens craignent que leurs
données à caractère personnel détenues
par des entreprises puissent être utilisées
à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles ont été collectées.
»» Plus de 4 Européens sur 10 préféreraient
que les réglementations soient appliquées
au niveau européen (45 %), tandis
qu’une proportion un peu moindre (42 %)
privilégie une mise en œuvre au niveau
national.

Erityiseurobarometri
431 tietosuojasta,
kesäkuu 2015

Oikeusja kuluttajaasiat

FI

EU:N TIETOSUOJAUUDISTUKSEN
TARKOITUS
Yleisellä tietosuoja-asetuksella
otetaan käyttöön uusia sääntöjä, joilla
pyritään poistamaan sisämarkkinoilta
esteitä, jotka johtuvat 28 EU:n
jäsenvaltion erilaisista oikeudellisista
lähestymistavoista. Tällä tavoin luodaan
tasavertaiset toimintaedellytykset
tietojen käsittelylle EU:ssa. Asetuksella
yhdenmukaistetaan tietosuojasääntöjä
koko EU:n alueella luomalla yksi
yhtenäinen laki, jota sovelletaan
kaikkialla EU:ssa. Yhden ainoan lain ja
sen myötä keventyvän hallinnollisen
rasituksen ansiosta säästetään 2,3
miljardia euroa vuodessa.

UUDEN ASETUKSEN EDUT
Vahvempi, yksinkertaisempi
ja selkeämpi tietosuojakehys
kannustaa yrityksiä hyödyntämään
mahdollisimman tehokkaasti digitaalisia
sisämarkkinoita ja edistää talouskasvua,
innovointia ja työpaikkojen luomista.
Tästä on hyötyä erityisesti pkyrityksille. Uusi säädöskehys tuo EU:n
yrityksille etua myös globaalissa
kilpailutilanteessa, sillä ne voivat
tarjota asiakkailleen vahvan asetuksen
turvaamat takeet siitä, että asiakkaiden
arvokkaita henkilötietoja kohdellaan
asianmukaista varovaisuutta ja

Lisäksi asetuksella perustetaan
yhden luukun järjestelmä tietosuojan
valvontaan: riittää, että yritykset
ovat yhteydessä vain yhteen
tietosuojaviranomaiseen – sen maan
viranomaiseen, jossa yrityksen
päätoimipaikka sijaitsee.

huolellisuutta noudattaen. Pilvipalveluja
eli tietokonepalvelimella tapahtuvaa
tietojen etätallennusta ja käsittelyä
tarjoaville yrityksille luottamus EU:n
yhtenäiseen sääntelykehykseen on
olennaisen tärkeää. Se on myös
kannustin sijoittajille.
Samat oikeudet kaikissa EU:n
jäsenvaltioissa lisää myös ihmisten
luottamusta siihen, että heidän
tietojaan suojellaan aina yhtä hyvin,
tapahtui käsittely missä hyvänsä.

Tärkeimmät muutokset

»» Yksi ainoa laki, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
»» Yhden luukun järjestelmä – jokainen yritys on tekemisissä ainoastaan yhden
tietosuojaviranomaisen kanssa.

Kansalliset tietosuojaviranomaiset
tekevät yhteistyötä asioissa, joilla on
laajempaa vaikutusta EU:n tasolla.
Näin kaikki eurooppalaiset voivat
luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan
suojellaan kaikkialla EU:ssa, heidän
asuinmaastaan riippumatta.

»» Yhteistyön tehostaminen tietosuojaviranomaisten välillä tapauksissa, joilla on Euroopan
laajuista merkitystä.
»» Sääntelykehyksen yksinkertaistaminen karsimalla byrokratiaa kovalla kädellä ja
luopumalla tarpeettomista muodollisuuksista, kuten yleisistä ilmoitusvaatimuksista,
joista aiheutuu nykyään joka vuosi noin 130 miljoonan euron kustannukset.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm tai
Europe Direct - palvelusta:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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