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STORDATA – EN STOR
MÖJLIGHET FÖR EUFÖRETAG
Enligt vissa beräkningar kan värdet
på EU-medborgares personuppgifter
öka till nästan 1 biljon euro per år
2020. Att stärka EU:s höga standarder
för dataskydd innebär därför en
affärsmöjlighet – inte ett hinder för
innovation.

Kunder är allt mer oroade över
integritet, och ett tappat förtroende
är lika med tappade möjligheter och
intäkter för företag. Dataintrång
som fått stor publicitet på sistone
har gjort att konsumenter flytt från
tjänsteleverantörer som inte har skyddat
deras personuppgifter tillräckligt väl.
EU-företag som erbjuder
integritetsvänliga tjänster
kan vara mer lockande för konsumenter,
och därmed mer konkurrenskraftiga. EU
har de högsta dataskyddsstandarderna i
hela världen. Detta främjar förtroendet.

Generaldirektoratet för rättsliga
frågor och konsumentfrågor

Inställning till dataskydd i EU
»» 81 % av européerna anser att de
inte har fullständig kontroll över sina
personuppgifter på nätet
»» En stor majoritet av européerna (69 %)
skulle vilja ge sitt uttryckliga samtycke
innan deras personuppgifter samlas in och
behandlas.
»» Endast 24 % av européerna litar på
nätföretag som sökmotorer, sociala
nätverkssidor och e-

Vad är stordata?
Termen stordata betyder stora mängder olika typer av data som samlats ihop från
olika typer av källor, såsom personer, maskiner eller sensorer. Det kan röra sig om
klimatinformation, satellitbilder, digitala bilder och videor, transaktionsuppgifter
eller GPS-signaler. Stordata kan innehålla personuppgifter: dvs. uppgifter som
gäller en enskild person och kan vara allt från ett namn, ett foto, en e-postadress,
bankuppgifter, inlägg på sociala nätverkssidor, medicinsk information eller en dators
IP-adress.

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.
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Det är bättre i Europa
»» Stordatamarknaderna påminner om molntjänstmarknaderna – de är nya, blomstrande och till största delen odefinierade,
med en stor tillväxtpotential. Förtroende är en nyckelfråga som avgör om dessa marknader får framgång i Europa eller
inte. Konsumenter måste lita på företagen för att använda de tjänster de erbjuder. Integritetsvänliga företag har en
konkurrensfördel i det här sammanhanget, och den integritetsvänliga miljön i EU är det lockbete som kan få innovativa
teknikföretag att inleda verksamhet här.
»» Apple investerar 1,7 miljarder euro i nya datacentraler i EU.
»» Molntjänstföretaget Salesforce.com utökade sina investeringar i EU genom att öppna nya datacentraler i Storbritannien (2014)
och Tyskland (2015). Företaget har också planer på att öppna en datacentral i Frankrike. Enligt ledningen för Salesforce.com
representerar den nya datacentralen en höjning av insatserna inom EU, vilket i sin tur är ett tecken på EU:s ställning som den
snabbast växande regionen för Salesforce under räkenskapsåret 2013.
»» IBM har öppnat nya molndatacentraler i Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien för att erbjuda integritetsvänliga tjänster.
»» Zettabox.com är ett exempel på en äkta europeisk molnlagringslösning. Dess slogan är ”It's better in Europe” – det är bättre i
Europa. Zettabox beslutade att basera sin verksamhet helt i Europa, för att erbjuda molntjänster av hög kvalitet, med högsta
möjliga nivå av skydd av personuppgifter.

EU:S DATASKYDDSREFORM MÖJLIGGÖR STORDATATJÄNSTER I EUROPA

Attitudes towards data

Dataskyddsreformpaketet ger en gemensam, stark och omfattande uppsättning dataskyddsregler
protection
för EU. Det kommer att främja innovation för hållbara datatjänster genom att öka rättssäkerheten
och stärka förtroendet för den digitala marknaden. Resultatet blir en god cirkel av skyddet av de
grundläggande rättigheterna, konsumenternas förtroende och ekonomisk tillväxt.
Mer förtroende – ett flertal marknadsundersökningar och studier visar att leverantörernas
framgångar med att utveckla nya tjänster och produkter med hjälp av stordata hör ihop med deras
kapacitet att få kundernas förtroende och behålla det.
> HUR: Starkare rättigheter för allmänheten (åtkomst till och korrigering av personuppgifter, en
uttrycklig rätt att bli bortglömd, en rätt att invända mot behandling av data och en rätt att bli
informerad om när intrång i datasäkerheten har skett).
Lättare marknadsåtkomst för uppstartsföretag – en ny rätt att överföra data kommer att ge
allmänheten möjlighet att få sina personuppgifter från en tjänstleverantör och flytta dem till en
annan.
> HUR: Uppstartsföretag och mindre företag kommer att få åtkomst till datamarknader som
domineras av digitala jättar och locka fler konsumenter med integritetsvänliga lösningar. Detta
kommer att göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig.
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Förbättra insynen – allmänheten behöver bättre information om dataskyddsprinciper
och vad som händer med uppgifter som hanteras för nättjänster.
> HUR: Organisationerna kommer att vara skyldiga att offentliggöra sina
dataskyddsprinciper på ett öppet och lättillgängligt sätt. Enkla ikoner på en
webbplats skulle kunna förklara hur personuppgifter kommer att hanteras, av
vem och på vems ansvar.
Samma spelregler – 28 nationella lagstiftningar kommer att ersättas av en
enda enkel och tydlig rättslig ram och en gemensam kontaktpunkt för tillsyn och
verkställande.
> HUR: En lag för hela Europa minskar byråkratin och kostnaderna och
skapar de nödvändiga villkoren för att företag i EU, speciellt små aktörer som
uppstartsföretag, ska kunna utnyttja potentialen för stordata på den digitala inre
marknaden. Företagen kommer att ha kontakt med en enda tillsynsmyndighet,
inte 28, vilket gör databehandling lättare och billigare.
Inbyggt uppgiftsskydd – reformen hjälper stordataoperatörer genom att kräva att
de investerar i god dataskyddspraxis och gör det till en väsentlig byggsten i deras
affärsplaner.
> HUR: Den nya principen om inbyggt uppgiftsskydd motiverar
stordataanalytikerna att använda tekniker som anonymisering,
pseudonymisering, kryptering och protokoll för anonym kommunikation.
Kommissionen kommer att arbeta med medlemsländerna och i synnerhet
tillsynsmyndigheterna och de berörda aktörerna för att se till att företagen får
lämpliga riktlinjer om dessa tekniker.

Underlätta livet för
uppstartsföretag och andra
små aktörer: undantag
till reglerna
»» Företagen kommer inte att
behöva utnämna någon, förutom
om databehandling är deras
kärnverksamhet.
»» Inga fler anmälningar: Anmälningar till
tillsynsmyndigheter är en byråkratisk
börda som kostar företagen 130
miljoner euro varje år. Reformen
kommer att avskaffa dessa helt.
»» Inga överdrivna begäranden om
åtkomst till data: företagen kan ta
ut en avgift för att ge åtkomst till
personuppgifter när sådana begäranden
blir överdrivet många.
»» Inga konsekvensbedömningar: små
aktörer kommer inte att behöva göra
konsekvensbedömningar om dataskydd
förutom i högriskfall.

SAMMA REGLER FÖR FÖRETAG
INOM OCH UTANFÖR EU

VAD ÄR FÖRDELARNA MED
STORDATA?

STORDATA OCH
INTEGRITETSFRÅGOR

EU:s dataskyddsregler kommer inte bara
att tillämpas på företag inom EU, utan
även utländska företag som erbjuder
varor och tjänster till EU:s invånare,
eller övervakar deras beteende. Med
andra ord kommer samma regler att
gälla alla företag som har verksamhet
inom EU, oavsett var de kommer ifrån.
Detta kommer att ta bort skillnaderna
mellan företag inom och utanför EU.
Uppstartsföretag från andra regioner
i världen kommer att tvingas följa
samma regler som uppstartsföretag
inom EU. Det här handlar om rättvis
konkurrens i en globaliserad värld.

Den största fördelen med stordata
är att det går att upptäcka mönster
mellan olika källor och dataset, vilket
kan leda till värdefulla insikter. Tänk till
exempel på hälsa, livsmedelstrygghet,
intelligenta transportsystem,
energieffektivitet och stadsplanering.

Det blir allt svårare att säkra skydd
av personuppgifter när informationen
mångfaldigas och delas allt mer runtom
i världen. Uppgifter om en persons
hälsa, plats, elförbrukning, nätaktivitet
och så vidare kan bli offentliga, vilket
ger upphov till frågor om profilering,
diskriminering, uteslutande och
kontrollförlust.

Dessa möjliggör i slutändan högre
produktivitet och förbättrade tjänster,
som är källan till ekonomisk tillväxt.
Om de 100 främsta EU-tillverkarna
använde sig av stordata skulle det
kunna leda till inbesparingar på 425
miljarder euro, och fram till 2020
skulle stordataanalyser kunna ge EU:s
ekonomiska tillväxt ett uppsving på
ytterligare 1,9 %, vilket innebär en BNPökning på 206 miljarder euro.

Stordataanalyser omfattar inte alltid
personuppgifter. Men när de gör det bör
reglerna och principerna för dataskydd
följas: Enligt EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna har var
och en rätt till skydd av personuppgifter
i alla delar av livet – hemma, på jobbet,
under shoppingturen, vid medicinsk
vård, på polisstationen eller på nätet.
Stordata är inget undantag.

Uppmuntra innovation: förarlösa bilar
Europeiska unionen måste göra det lättare att ta goda idéer och utveckla dem till
varor och tjänster som ger vår ekonomi tillväxt och nya jobb. Förarlösa bilar är ett
exempel på detta. Tekniken i förarlösa bilar innebär mer utbyte av bildata, däribland
personuppgifter. Dataskyddsreglerna går hand i hand med EU:s biltillverkares
innovativa och progressiva lösningar. Vid en krock kan till exempel bilar som
är utrustade med eCall-systemet för nödsamtal automatiskt ringa närmaste
akutmottagning. Detta är ett bra exempel på en fungerande och effektiv lösning i linje
med EU:s dataskyddslagar. Med de nya reglerna kommer eCall att fungera lättare och
bättre i fråga om dataskydd.

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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