Hur underlättar EU:s dataskyddsreform
det internationella samarbetet?
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Molntjänster innebär att
uppgifter kan behandlas i
Peking, lagras i Boston och
användas i Budapest. I den
digitala tidsåldern överförs data rutinmässigt
mellan länder både inom och utanför EU.
Alla länder har dock inte samma skydd för
personuppgifter.
Bindande företagsregler kan användas
för att på ett ändamålsenligt sätt skydda
personuppgifter när de överförs eller
behandlas utanför EU. Företag kan anta
dessa regler frivilligt och de kan användas
vid överföring av uppgifter mellan företag
inom samma koncern. För att godkännas
måste bindande företagsregler för
närvarande ha kontrollerats av minst tre
dataskyddsmyndigheter.
Den nya allmänna dataskyddsförordningen
gör bindande företagsregler enklare och
godkännandeprocessen enhetligare, genom
att reglerna kan godkännas av en enda
dataskyddsmyndighet i stället för flera.
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VARFÖR ÄR INTERNATIONELLT
SAMARBETE VIKTIGT?
Personuppgifter överförs allt oftare över
gränserna – både de virtuella och de
geografiska – och lagras på servrar i
flera länder både i och utanför EU. Det
är själva grundtanken med molntjänster.
Dataflödena blir alltmer globaliserade,
vilket innebär att den enskildes rätt till
dataskydd måste stärkas internationellt.
Detta förutsätter starka principer för
skyddet av privatpersoners uppgifter, för
att underlätta flödet av personuppgifter
över gränserna och samtidigt sörja för
en hög och konsekvent skyddsnivå utan
kryphål eller onödigt krångel.

VAD HANDLAR EU:S
DATASKYDDSREFORM OM?
För att svara på dessa utmaningar
införs genom den nya allmänna
dataskyddsförordningen ett system
som ska se till att EU-skyddet av
personuppgifter inte undermineras
efter det att sådana uppgifter överförs
utanför EU. Detta innefattar tydliga
regler för när EU-lagstiftningen ska
gälla även företag eller organisationer
med säte utanför EU, i synnerhet genom
att klargöra att EU-reglerna alltid gäller
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Inställning till dataskydd i EU

»» Hälften av alla internetanvändare inom EU
är oroliga för att falla offer för bedrägerier
genom missbruk av personuppgifter
(50 %).
»» Mindre än en tredjedel av dem litar på
telefonbolag
»» och internetleverantörer (33 %), och
mindre än en fjärdedel litar på nätföretag
som sökmotorer, sociala nätverkssidor och
e-posttjänster (24 %).
»» Nästan alla inom EU ställer sig positiva till
lika skyddsregler i hela EU oavsett i vilket
land företaget som erbjuder tjänsten är
baserat (89 %).

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.

om organisationerna säljer varor och
tjänster till EU-invånare eller övervakar
vad de gör på nätet. Det nya enhetliga
förfarandet för så kallade beslut om
adekvat skydd ska underlätta ett fritt
flöde av information mellan länderna i
och utanför EU. Ett beslut om adekvat
skydd innebär att ett visst land utanför
EU kan garantera ett adekvat dataskydd
genom sin nationella lagstiftning eller
internationella åtaganden. Sådana
beslut fattas på EU-nivå på grundval
av uttryckliga kriterier som också gäller
polisiärt och straffrättsligt samarbete.
Företag med global verksamhet
kommer att dra fördel av de tydliga
och uttryckliga reglerna för användning
av bindande företagsregler, och av att
när överföringar omfattas av godkända
bindande företagsregler eller
standardavtalsklausuler kommer
förhandsgodkännande inte längre
att behövas. Förordningen främjar
ett verkningsfullt internationellt
dataskyddssamarbete mellan
kommissionen, europeiska
dataskyddsmyndigheter och
myndigheter utanför EU, genom
utredningshjälp, informationsutbyte och
vidarebefordran av klagomål.

PÅ VILKET SÄTT BLIR DET
BÄTTRE?
När EU samarbetar med länder utanför
EU skyddas dina uppgifter i hela världen,
och inte bara i EU. Det bidrar till ett
större internationellt förtroende för
skyddet av personuppgifter, oavsett
var de finns. Detta främjar i sin tur
tillväxtmöjligheterna för EU-företag. EU:s
dataskyddsstandard måste tillämpas
oavsett var enskilda EU-invånares
personuppgifter behandlas.
Samtidigt måste uppgifter som överförs
till instanser utanför EU skyddas. Företag
som har förbundit sig att hålla en hög
dataskyddsnivå bör få enkla verktyg för
att underlätta berättigade överföringar.
Samarbete med tredje part angående
de nya förslagen ska garantera att EUmedborgarnas personuppgifter är säkra
var de än finns i världen.

Hur ska vi göra detta?

»» Tydliga regler för när EU-lagstiftningen ska gälla registeransvariga utanför EU. Det
klargörs särskilt att EU-reglerna alltid ska gälla när verksamheten gäller försäljning
av varor och tjänster till EU-invånare eller övervakning av deras beteende.

Slutligen kommer förordningen att
främja globala standarder, vilket gör att
EU kan behålla sin ledande ställning i
fråga om skyddet av dataflöden runtom
i världen.

»» Enhetliga beslut om adekvat skydd som medger ett fritt informationsflöde mellan
EU och länder utanför EU, och som fattas på EU-nivå på grundval av uttryckliga
kriterier. De ska också gälla polisiärt och straffrättsligt samarbete.
»» Berättigade överföringar ska bli enklare och mindre betungande genom att andra
regler om internationell överföring stärks och förenklas, speciellt genom att:.

Vill du veta mer
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Verktyg som bindande företagsregler ska bli enhetliga och utökas, så att de
även kan omfatta företag som behandlar uppgifter och koncerner, vilket bättre
återspeglar mångfalden av aktörer som behandlar personuppgifter, särskilt när det
gäller molntjänster.

Kontakta Europa direkt:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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