Hur bidrar EU:s dataskyddsreform till
att stärka den inre marknaden?
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Dataskyddsmyndigheter
i EU upptäckte att en
karttjänst som erbjuder
fotograferade gatubilder
hade samlat in personuppgifter
från oskyddade wifi-nät medan
den fotograferade i flera
europeiska städer. Upptäckten
framkallade olika reaktioner från
dataskyddsmyndigheterna: vissa
krävde att uppgifterna genast skulle
raderas medan andra bad att de
skulle sparas som bevismaterial.
Dessutom skilde sig myndigheternas
åtgärder åt över hela EU. Några
bötfällde företaget och andra vidtog
inga åtgärder alls. Dessa olika sätt att
hantera samma situation visar att vi
behöver en mer konsekvent strategi
för att skydda personuppgifter
och hantera överträdelser. Det
kommer att gynna både företag och
allmänheten.

PÅ VILKET SÄTT
HÄMMAR DE GÄLLANDE
DATASKYDDSREGLERNA DEN INRE
MARKNADEN?
De dataskyddsregler som gäller idag
är olika och inkonsekventa i de 28
EU-länderna. Företagen kan tvingas
hantera upp till 28 olika uppsättningar
dataskyddsregler inom EU. Resultatet
har blivit ett fragmenterat regelverk
med bristande rättssäkerhet och olika
skydd för de enskilda.
Det har också lett till onödiga kostnader
och betydande administrativa bördor
för företagen. Den komplicerade
situationen avskräcker företag – särskilt
små och medelstora – från att utvidga
sin verksamhet i EU och hämmar den
ekonomiska tillväxten.
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Inställning till dataskydd i EU

»» Folk litar mer på offentliga myndigheter
(66 %) än på kommersiella företag.
»» 69 % av européerna är oroliga för att de
personuppgifter som företag har om dem
kan användas för andra ändamål än dem
de har samlats in för.
»» Fler än fyra av tio européer skulle föredra
att ansvaret för dataskyddsreglernas
efterlevnad läggs på EU-nivå (45 %),
medan ett något lägre antal föredrar att
ansvaret ligger på nationell nivå (42 %).

VAD HANDLAR EU:S
DATASKYDDSREFORM OM?
Den allmänna dataskyddsförordningen
inför nya regler för att ta bort de hinder
för den inre marknaden som beror på
att lagstiftningen skiljer sig åt i de 28
EU-länderna. De nya reglerna skapar
lika villkor för databehandlingen inom
EU. Förordningen medför en betydande
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harmonisering av dataskyddsreglerna
på EU-nivå, och skapar en enda lag
som ska tillämpas i hela EU. De
sammanlagda besparingarna kan bli
nästan 2,3 miljarder euro om året, tack
vare en kraftigt minskad administrativ
börda.
Slutligen fastställer förordningen
att företag och organisationer bara
ska behöva vända sig till en enda
dataskyddsmyndighet, nämligen
myndigheten i det land där de har sitt
huvudkontor.
De nationella dataskyddsmyndigheterna
ska samarbeta i ärenden med
konsekvenser för hela EU, och på så sätt
se till att alla i EU kan lita på att deras
rättigheter skyddas i hela EU, oavsett
var de bor.

den globala konkurrensen, eftersom
de kommer att kunna hänvisa till en
stark lagstiftning och erbjuda sina
kunder garantier för att värdefulla
personuppgifter hanteras med omsorg
och försiktighet. För företag som
erbjuder så kallade molntjänster –
lagring och behandling av data på
externa servrar – kommer förtroendet
för EU:s enhetliga regelverk att vara en
nyckeltillgång och en attraktiv faktor för
investerare.
Lika rättigheter ska råda inom hela EU,
vilket främjar allmänhetens förtroende
för att skyddet för personuppgifter
är lika starkt oavsett var uppgifterna
behandlas någonstans.

Hur ska vi göra detta?

PÅ VILKET SÄTT BLIR DET
BÄTTRE?
»» En enda lag som gäller i hela EU.

Ett striktare , enklare och tydligare
dataskyddsregelverk kommer att
hjälpa företag att få ut det mesta av
den digitala inre marknaden, främja
ekonomisk tillväxt och innovation
samt skapa fler jobb. Särskilt små
och medelstora företag gynnas av
detta. Det nya systemet kommer också
att skapa fördelar för EU-företagen i

»» En enda tillsynsinstans – varje företag ansvarar bara inför en dataskyddsmyndighet.
»» Bättre samarbete mellan dataskyddsmyndigheterna i ärenden med konsekvenser för
hela EU.
»» Enklare regelverk genom att man drastiskt minskar onödig byråkrati och avskaffar
onödiga formaliteter,
»» som allmänna anmälningskrav, vilket kostar omkring 130 miljoner euro per år.

Vill du veta mer
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Kontakta Europa direkt:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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