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DE BEFINTLIGA
RAPPORTERINGSKRAVEN
ÄR KRÅNGLIGA OCH
KOSTSAMMA –
ETT EXEMPEL
butikskedja har sitt huvudkontor
i Frankrike och franchisebutiker i
fjorton andra EU-länder. I varje butik
samlar man in uppgifter om kunderna
och överför dessa uppgifter till
huvudkontoret i Frankrike för vidare
behandling.
Enligt nuvarande regler gäller den
franska dataskyddslagstiftningen
för huvudkontorets databehandling.
De enskilda butikerna måste dock
fortfarande rapportera till sin nationella
dataskyddsmyndighet för att bekräfta
att de behandlar uppgifterna enligt
lagstiftningen i det land där de har sin
verksamhet.
Det innebär att företagets huvudkontor
måste rådgöra med lokala jurister
för alla sina filialer för att se till att
man följer lagen. Den sammanlagda
kostnaden för att göra detta i alla
länderna kan bli över 12 000 euro.
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Generaldirektoratet för rättsliga
frågor och konsumentfrågor

VARFÖR MÅSTE VI FÖRENKLA
DATASKYDDSREGLERNA?
Både privatpersoner och företag
förväntar sig att dataskyddsreglerna
ska vara konsekventa och tillämpas
på samma sätt i hela EU. Fler än nio
av tio EU-invånare vill att samma
dataskyddsrättigheter ska gälla i hela
EU. Så är inte fallet idag.
Dessutom ställs företagen inför en
labyrint av nationella dataskyddslagar
som innebär merkostnader och
komplicerar behandlingen av
personuppgifter över gränserna.
Reformen kommer att minska
byråkratin, i synnerhet genom att
avskaffa den nuvarande skyldigheten
att rapportera all databehandling,
vilket kostar företagen omkring 130
miljoner euro per år, och att införa
förhandstillstånd för internationella
överföringar baserat på godkända
bindande företagsregler eller
standardavtalsklausuler.

Inställning till dataskydd i EU
»» Nästan alla EU-invånare vill att samma
skyddsrättigheter ska gälla i hela EU
(89 %).
»» Två tredjedelar av EU-invånarna anser att
nätföretag bör ha ansvaret för att skydda
personuppgifterna (67 %).
»» Över fyra av tio anser att genomförandet
av dataskyddsreglerna ska skötas på
EU-nivå (45 %).

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.

Rättsliga frågor
och
konsumentfrågor

VAD HANDLAR EU:S
DATASKYDDSREFORM OM?
Den allmänna dataskyddsförordningen
förenklar dataskyddsreglerna och
gör dem enhetliga i hela EU. Det
ska ske genom mer harmonisering
och genom att man inför ett system
med en enda tillsynsinstans. Varje
företag blir ansvarsskyldigt inför en
enda dataskyddsmyndighet, och både
företag och konsumenter får en enda
kontaktpunkt. Förordningen kommer
också att förenkla internationell
dataöverföring utanför EU, vilket
underlättar den globala handeln.

PÅ VILKET SÄTT BLIR DET
BÄTTRE?

En enda uppsättning regler på EU-nivå
kan ge stora fördelar för näringslivet
och göra EU mer attraktivt att göra
affärer i. Det stärker dessutom
EU:s internationella arbete för höga
dataskyddsstandarder.
Genom enhetliga EU-regler och
minskad byråkrati (t.ex. avskaffade
rapporteringskrav) kan företagen spara
2,3 miljarder euro om året, som de i
stället kan använda till investeringar i
och utanför EU. Dessutom får EU ett
mer förutsebart företagsklimat när det
gäller dataskydd, med en uppsättning
regler som främjar konsumenternas
förtroende och en mer välfungerande
inre marknad.

De nya enklare, tydligare och striktare
reglerna gör det lättare för EUmedborgarna att skydda sina uppgifter
på nätet. De ska också minska
företagens kostnader avsevärt och ge
EU-företagen en fördel i den globala
konkurrensen, eftersom de kommer
att kunna garantera sina kunder starkt
dataskydd samtidigt som företagen får
enklare regler att följa.

Hur ska vi göra detta?

»» En enda uppsättning regler som ska gälla i hela EU.
»» Ett system med en enda tillsynsinstans – en enda dataskyddsmyndighet ska
ansvara för ett företag med verksamhet i flera länder (dataskyddsmyndigheten i
det land där företaget har sitt huvudkontor).
»» Onödiga byråkratiska krav, som rapporteringskrav, avskaffas.
»» Det blir lättare att överföra uppgifter till länder utanför EU, samtidigt som man
garanterar skyddet av personuppgifter.

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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