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EU har nått en politisk
överenskommelse
om en reform av
dataskyddsreglerna. Den
nya uppsättningen bestämmelser
kommer inte bara att ge var och en
kontroll över sina egna personuppgifter
igen, utan kommer också att ge
företagen åtskilliga fördelar och
möjligheter. Reformen kommer
att fungera som en nyckel till den
digitala inre marknaden genom att
ge privatpersoner och företag i EU
möjlighet att dra nytta av den digitala
ekonomin fullt ut.

HUR ÄR DET IDAG? VARFÖR
BEHÖVS EN FÖRÄNDRING?
För närvarande måste företagen i
EU beakta 28 olika regelverk om
uppgiftsskydd. Denna splittring är en
dyr administrativ börda som gör det
svårare för många företag, speciellt små
och medelstora, att komma in på nya
marknader.
Den här reformen kommer att leda till
mindre byråkrati. De nya reglerna kommer
till exempel att avskaffa företagens
nuvarande skyldighet att underrätta
andra nationella dataskyddsmyndigheter
om de uppgifter de behandlar, vilket för
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närvarande kostar företagen ungefär 130
miljoner euro per år.

VAD FINNS DET FÖR BEVIS?
Både privatpersoner och företag
förväntar sig att dataskyddsreglerna
ska vara konsekventa och tillämpas
på samma sätt i hela EU. Över 90 %
av EU-invånarna vill att samma
dataskyddsrättigheter ska gälla i hela EU.
Dataskyddsreformen kommer att hjälpa
företagen att återfå konsumenternas
förtroende för deras tjänster. Enligt
en Eurobarometerundersökning från
2015 anser åtta av tio personer att
de inte har full kontroll över sina
personuppgifter. Två tredjedelar
av människorna är oroliga för att
de inte har full kontroll över sina
personuppgifter på nätet.
De företag som inte skyddar
privatpersoners personuppgifter
tillräckligt bra riskerar att tappa deras
förtroende. På nätet är detta förtroende
särskilt viktigt för att locka människor
att använda nya varor och tjänster.

EXEMPEL 1: Hjälp till EU-företag
att utvidga över gränserna
Ett litet marknadsföringsföretag vill utvidga
sin verksamhet från Frankrike till Tyskland.
För närvarande omfattas företagets
databehandling av bestämmelser i Tyskland
och företaget kommer att tvingas anpassa
sig till en ny lagstiftning. Kostnaderna
för juridisk rådgivning och anpassning av
företagsmodellerna för att komma in på
den här nya marknaden kan avskräcka.
Vissa medlemsländer tar till exempel ut
rapportavgifter för databehandling.
MED DATASKYDDSREFORMEN:
De nya dataskyddsreglerna kommer att
avskaffa alla rapporteringsskyldigheter och
de kostnader som hör ihop med dessa. Målet
med dataskyddsförordningen är att avskaffa
hinder för gränsöverskridande handel. Detta
kommer att göra det möjligt att utvidga
verksamheten runtom i Europa.

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.
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HUR KAN DE NYA REGLERNA SPARA PENGAR?

EXEMPEL 2: Samma villkor
för företag i och utanför EU

Ett internationellt företag med flera
filialer i EU:s medlemsländer har ett
nätbaserat navigations- och kartsystem
inom EU. I dag måste registeransvariga
som har gränsöverskridande verksamhet
använda tid och pengar (för juridisk
rådgivning och med att förbereda de
formulär eller dokument som krävs)
på att efterleva olika, och ibland
motstridiga, skyldigheter.
MED DATASKYDDSREFORMEN:
De nya reglerna kommer att ge en
gemensam europeisk lagstiftning för
dataskydd, och ersätta det nuvarande
inkonsekventa lapptäcket av nationella
lagar. Alla företag, oavsett om det har
sin bas i EU eller inte, måste tillämpa
EU:s dataskyddsregler om de vill erbjuda
sina tjänster inom EU. Detta gör att alla
företag blir likställda Det handlar om
rättvis konkurrens i en globaliserad värld.

Förordningen kommer att fastställa en gemensam alleuropeisk
dataskyddslagstiftning, vilket innebär att företag bara behöver följa en lagstiftning,
inte 28 olika. De nya bestämmelserna beräknas leda till inbesparingar på 2,3
miljarder euro per år.

EXEMPEL 3: Besparingar
En 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.
MED DE NUVARANDE REGLERNA:
Den franska dataskyddslagstiftningen gäller 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 fjorton
länderna kan bli över 12 000 euro.
MED DATASKYDDSREFORMEN:
Dataskyddsreglerna kommer att vara desamma i alla EU-länder – en EU-lag. Detta
kommer att avskaffa behovet av att konsultera lokala jurister för att se till att
franchisebutikerna följer lagarna. Resultatet blir direkta besparingar och rättslig
säkerhet.

HUR KOMMER
DATASKYDDSREFORMEN ATT
UPPMUNTRA INNOVATION OCH
ANVÄNDNING AV STORDATA?
Enligt vissa beräkningar kan värdet
på EU-medborgares personuppgifter
öka till nästan 1 biljard euro per år
2020. De nya EU-reglerna kommer att
ge företagen flexibilitet och samtidigt
skydda privatpersoners grundläggande
rättigheter.
Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd
som standard kommer att bli
väsentliga principer. Det kommer att
sporra företagen till innovation och
att utveckla nya idéer, metoder och
tekniker för säkerheten och skyddet av
personuppgifter. Företagen kommer att
motiveras att använda tekniker som
anonymisering (att avlägsna uppgifter

som gör det möjligt att identifiera
enskilda användare), pseudonymisering
(att ersätta sådant material med
artificiella identifieringsuppgifter) och
kryptering (att koda meddelanden så
att endast behöriga kan läsa dem)
för att skydda personuppgifter. Om
personuppgifter är helt anonymiserade är
de inte längre personuppgifter.
Personuppgifter kan oåterkalleligt
anonymiseras av företaget eller så kan
anonymiserad data också skaffas för
användning i stordata.
Företagen bör kunna förutse och
informera privatpersoner om potentiella
användningsområden och fördelar
med stordata – även om de exakta
resultaten av analysen inte ännu är
kända. Företagen bör också tänka på
om uppgifterna kan anonymiseras
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Vad är stordata?
Termen stordata betyder stora
mängder olika sorts data som
kommer från olika typer av
källor, till exempel människor,
maskiner eller sensorer. Det kan
röra sig om klimatinformation,
satellitbilder, digitala bilder och
videor, transaktionsuppgifter eller
GPS-signaler. Stordata kan innehålla
personuppgifter: dvs. information
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.

för sådan framtida hantering. Detta
kommer att göra det möjligt att bevara
rådata för stordata, och samtidigt
skydda privatpersoners rättigheter.

EXEMPEL 4: Förarlösa bilar
Tekniken i förarlösa bilar innebär mer utbyte av biluppgifter, även personuppgifter.
Dataskyddsregler går hand i hand med innovativa och progressiva lösningar.
Om en bil som utrustats med eCall nödsamtalssystem till exempel kraschar, kan
den automatiskt ringa närmaste akutmottagning. Det här är ett exempel på en
användbar och effektiv lösning som är förenlig med EU:s principer om dataskydd.
Med de nya reglerna kommer eCall att fungera enklare och mer effektivt i fråga om
dataskydd.
Det är en dataskyddsprincip att då personuppgifter insamlas i ett eller flera syften
bör de inte vidarebehandlas på ett sätt som strider mot deras ursprungliga syften.
Det här förbjuder inte behandling i ett annat syfte eller begränsar rådata för
användning vid analyser. En nyckelfaktor då man avgör om ett nytt syfte strider mot
det ursprungliga syftet är om det är rättvist. Rättvisa i det här sammanhanget har till
exempel att göra med följderna för privatpersoners integritet (exempelvis specifika
och riktade beslut om identifierade personer) och om en privatperson rimligen kan
förvänta sig att personuppgifterna ska användas på det nya sättet. I exemplet
förarlösa bilar kan rådata användas för att analysera var de flesta olyckor inträffar
och hur framtida olyckor kan undvikas. De kan också användas för att analysera
trafikflöden för att minska trafikstockningar.

PRIVATPERSONER KOMMER ATT
HA MER KONTROLL. HUR KAN DET
HJÄLPA FÖRETAGEN?
Den nya rätten till dataportabilitet
kommer att göra det möjligt
för privatpersoner att överföra
sina personuppgifter från en
tjänsteleverantör till en annan.
Uppstartsföretag och mindre
företag kommer att få tillgång till
datamarknader som domineras av
digitala jättar och locka fler kunder
med integritetsvänliga lösningar. Detta
kommer att göra den europeiska
ekonomin mer konkurrenskraftig.

EXEMPEL 5: Fördelar för privatpersoner, fördelar för företagen
Ett nytt litet företag önskar komma in på marknaden och erbjuda en webbplats
för delning på sociala medier. På marknaden finns redan stora aktörer med stora
marknadsandelar. Enligt de nya reglerna måste varje ny kund överväga att börja
om från början med de personuppgifter de vill uppge för att etablera sig på den nya
webbplatsen. Detta kan verka avskräckande för vissa människor som funderar på att
byta till den nya tjänsten.
MED DATASKYDDSREFORMEN:
Rätten till dataportabilitet kommer att göra det enklare för potentiella kunder att
överföra sina personuppgifter mellan tjänsteleverantörer. Detta främjar konkurrensen
och uppmuntrar nya företag på marknaden.

VAD ÄR DEN GEMENSAMMA
KONTAKTPUNKTEN?

VAD ÄR FÖRDELARNA FÖR SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAG?

Inom den inre marknaden för data
är identiska regler på pappret inte
tillräckligt. Reglerna måste tillämpas
på samma sätt överallt. Den
gemensamma kontaktpunkten kommer
att effektivisera samarbetet mellan
dataskyddsmyndigheterna i frågor som
har följder för hela EU. Företag kommer
bara att behöva ha kontakt med en
myndighet, inte 28.

Små och medelstora företag kommer
att dra stor nytta av en förenkling
av regelverket. Ett särskilt skäl 13 i
förordningen gör förslagets princip att
”tänka småskaligt först” speciellt tydlig.

Det kommer att säkerställa rättslig
säkerhet för företag. Företagen kommer
att dra fördel av snabbare beslut, från
en enda kontaktpunkt (inte längre
många olika), och mindre byråkrati. De
kommer att dra nytta av konsekventa
beslut då samma verksamhet sker i
flera medlemsstater.

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/

Specialsituationen för små och
medelstora företag har vederbörligen
beaktats i våra reformförslag och vi har
varit noga med att inte lägga en alltför
stor administrativ börda på dem.
De flesta små och medelstora företag
kommer inte att behöva utse ett
dataskyddsombud. Endast de som
ägnar sig på verksamhet som innebär
specifika dataskyddsrisker (på grund
av deras typ, omfattning eller syften)
kommer att behöva göra det (t.ex.
små rekryteringsfirmor som utför
profilering av enskilda personer). I små
företag behöver det ombudet inte
vara heltidsanställd utan kan vara en
tillfälligt anlitad konsult, och det blir
därmed mycket billigare.
När det gäller kravet att utföra
konsekvensbedömningar avseende
uppgiftsskydd är kriterierna
väldigt smalt riktade för att
omfatta endast väldigt riskabel
databehandlingsverksamhet (till
exempel personuppgifter om barns
genetiska uppgifter eller biometriska
uppgifter i storskaliga arkivsystem).
Även detta kommer bara att beröra
en väldigt liten del av de små och
medelstora företagen.
Små och medelstora företag
kommer att vara undantagna från
kravet att ta fram uppgifter om sin
databehandlingsverksamhet.
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