EU:n tietosuojauudistus yksinkertaistaa
nykyisiä sääntöjä
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Oikeusasioista, kuluttaja-asioista
ja sukupuolten tasa-arvosta
vastaava komission jäsen

TIETOJEN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDET AIHEUTTAVAT NYKYISELLÄÄN
PALJON TYÖTÄ JA KULUJA
– ESIMERKKI
Myymäläketjun päätoimipaikka
on Ranskassa, ja sillä on franchising-pohjalta toimivia myymälöitä 14
muussa EU:n jäsenvaltiossa. Jokainen
myymälä kerää asiakkaisiin liittyviä
tietoja ja välittää ne jatkokäsittelyä
varten päätoimipaikkaan Ranskaan.
Nykyisten sääntöjen mukaan Ranskan
tietosuojalait sallivat päätoimipaikassa tapahtuvan tietojenkäsittelyn,
mutta yksittäisten myymälöiden olisi
silti tehtävä niiden kansallisille tietosuojaviranomaisille ilmoitus, jossa ne
vahvistavat, että tietojenkäsittelyssä
noudatetaan niiden sijaintipaikassa
sovellettavia kansallisia lakeja.Yrityksen
pääkonttorin on siten kuultava kaikkien myymälöiden osalta paikallisia
lakimiehiä, jotta se voi varmistaa
toimivansa lain mukaisesti. Tietojen
ilmoittamisvelvollisuudesta kaikissa
maissa aiheutuvat kokonaiskustannukset voivat olla yli 12 000 euroa
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Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

MIKSI TIETOSUOJASÄÄNTÖJÄ ON
YKSINKERTAISTETTAVA?
Ihmiset ja yritykset haluavat
yhtenäiset tietosuojasäännöt, joita
sovelletaan samalla tavalla kaikissa
EU:n jäsenvaltioissa. Lähes yhdeksän
kymmenestä eurooppalaisesta ilmoittaa
haluavansa, että tietosuojaoikeudet
ovat kaikkialla EU:ssa samat. Näin
ei ole tänä päivänä. Yritysten on
perehdyttävä erilaisiin kansallisiin
tietosuojalakeihin, mistä aiheutuu
kustannuksia ja mikä vaikeuttaa
henkilötietojen käsittelyä toisissa
maissa. Uudistuksella vähennetään
byrokratiaa muun muassa luopumalla
nykyisestä velvollisuudesta ilmoittaa
kaikesta tietojenkäsittelystä, mistä
aiheutuu yrityksille noin 130 miljoonan
euron kustannukset joka vuosi, sekä
kansainvälisiä tiedonsiirtoja koskevasta
etukäteishyväksynnästä hyväksyttyjen
yrityksiä koskevien sitovien sääntöjen
tai mallisopimuslausekkeiden
muodossa.

Asenteet tietosuojaa kohtaan
»» Lähes kaikki eurooppalaiset ovat sitä
mieltä, että tietosuojaoikeuksien tulisi olla
samat kaikkialla EU:ssa (89 %).
»» Kaksi kolmesta eurooppalaisesta on sitä
mieltä, että verkkoyritysten pitäisi vastata
heidän henkilötietojensa suojaamisesta
(67 %).
»» Yli neljä kymmenestä eurooppalaisesta
on sitä mieltä, että tietosuojasääntöjen
täytäntöönpano olisi varmistettava EU:n
tasolla (45 %)

Erityiseurobarometri
431 tietosuojasta,
kesäkuu 2015

Oikeusja kuluttajaasiat

EU:N TIETOSUOJAUUDISTUKSEN
TARKOITUS
Yleinen tietosuoja-asetus
yksinkertaistaa ja keventää Euroopassa
sovellettavia tietosuojasääntöjä. Tämä
tapahtuu lisäämällä yhdenmukaisuutta
ja perustamalla yhden luukun
järjestelmä asetuksen täytäntöönpanon
varmistamista varten. Jokainen yritys
on tekemisissä ainoastaan yhden
tietosuojaviranomaisen kanssa.
Lisäksi sekä yritykset että kuluttajat
asioivat vain yhdessä asiointipisteessä.
Asetuksessa myös yksinkertaistetaan
kansainvälisiä tiedonsiirtoja EU:n
ulkopuolelle maailmanlaajuisen kaupan
helpottamiseksi.

UUDEN ASETUKSEN EDUT

EU:ssa sovellettavalla yhteisellä
sääntökokonaisuudella on huomattava
vaikutus yritysten toimintaan. Se
lisää Euroopan houkuttelevuutta
yritystoiminnan harjoittamiseen
soveltuvana paikkana ja vahvistaa
samalla EU:n pyrkimystä edistää
maailmanlaajuisesti tietosuojan
korkeaa tasoa.

toimintaympäristön. Yhtenäiset säännöt
lisäävät myös kuluttajien luottamusta
ja parantavat sisämarkkinoiden
toimivuutta.

Yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä
ja karsimalla hallinnollisia velvoitteita
(kuten ilmoitusvelvoite) säästetään
vuosittain 2,3 miljardia euroa, jonka
yritykset voivat käyttää investointeihin
EU:ssa ja sen ulkopuolella. Sääntelyympäristön yksinkertaistaminen tekee
EU:sta yrityksille tietosuojan osalta
helpommin ennustettavissa olevan

Uusien yksinkertaisempien,
selkeämpien ja vahvempien sääntöjen
ansiosta kansalaisten on helpompi
suojata verkossa antamiaan tietoja.
Säännöt vähentävät myös tuntuvasti
yrityksille aiheutuvia kustannuksia
ja tarjoavat EU:n yrityksille edun
maailmanlaajuisessa kilpailussa, sillä
ne pystyvät takaamaan asiakkailleen
vahvan tietosuojan ja toimimaan
yksinkertaisemmassa sääntelyympäristössä.

Tärkeimmät muutokset

»» Laaditaan yksi ainoa sääntökokonaisuus, jota voidaan soveltaa kaikkialla EU:ssa.
»» Perustetaan yhden luukun järjestelmä, jossa yksi ainoa tietosuojaviranomainen
(maassa, jossa yrityksellä on päätoimipaikka) vastaa monessa maassa toimivasta
yrityksestä.
»» Karsitaan tarpeettomia byrokraattisia vaatimuksia, kuten ilmoitusvaatimuksia.
»» Yksinkertaistetaan tiedonsiirtoja EU:n ulkopuolelle varmistamalla samalla
henkilötietojen suoja.

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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