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Ett mycket omskrivet
säkerhetsintrång vid
ett teknikföretag i april
2011 äventyrade 77
miljoner kunders konton: namn,
e-postadresser, postadresser,
födelsedatum, lösenord och
inloggningsuppgifter, inköpshistorik
och kreditkortsuppgifter.
Det tog nästan en vecka innan
företaget medgav dataintrånget och
informerade de drabbade kunderna.
Den mest gynnsamma tidpunkten för
kriminella som använder sig av stulna
uppgifter är direkt efter stölden, innan
kunderna har informerats och hunnit
vidta åtgärder.

VARFÖR BEHÖVS ETT BÄTTRE
SKYDD FÖR PRIVATPERSONER?
Under de 21 år som gått sedan de nu
gällande dataskyddsreglerna antogs
har nya sätt att kommunicera vuxit
fram. Sociala medier har i grunden
ändrat människors sätt att dela
personlig information och utvecklingen
av molntjänster innebär att mer
data sparas på servrar i stället för i
persondatorer. Bara i Europa använder

250 miljoner människor internet varje
dag. I denna snabbt föränderliga miljö
måste var och en kunna ha kontroll
över sina personuppgifter. Detta är en
grundläggande rättighet för alla i EU,
och vi måste slå vakt om den.

VAD HANDLAR
DATASKYDDSREFORMEN OM?
Den nya allmänna
dataskyddsförordningen kommer att
se till att du får tydlig och begriplig
information när dina personuppgifter
behandlas. Då ditt samtycke krävs
måste du ge en tydlig bekräftelse
innan företagen kan behandla dina
personuppgifter. De nya reglerna
kommer också att stärka rätten att
bli bortglömd. Det innebär att om du
inte längre vill att dina uppgifter ska
behandlas och det inte finns något
legitimt skäl för ett företag att bevara
dem, ska uppgifterna raderas.
Den nya förordningen kommer också
att se till att du gratis och enkelt
kan komma åt dina personuppgifter,
så att du lättare kan se vilken
personliga uppgifter som företag och
offentliga myndigheter har om dig.
Det ska också bli lättare att överföra
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Inställning till dataskydd i EU
»» 71 % av européerna upplever att de
inte har något annat val än att lämna ut
personuppgifter om de vill köpa varor eller
tjänster.
»» Hälften av alla europeiska
internetanvändare är oroliga för att de ska
bli offer för bedrägeri genom att någon
missbrukar deras personuppgifter. Omkring
sju av tio personer oroar sig för att deras
uppgifter används för ett annat syfte än det
de samlades in för.
»» Nästan alla européer uppger att de vill få
information om deras uppgifter förkommer
eller stjäls.
»» Bara var tredje person (37 %) känner till
att det finns en nationell myndighet som
har ansvar för att skydda deras rättigheter
angående personuppgifter.
»» Endast 15 % upplever att de har fullständig
kontroll över den information de uppger på
nätet, medan en av tre (31 %) upplever att
de inte har någon kontroll alls.

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.

dina personuppgifter mellan olika
tjänsteleverantörer, enligt principen om
dataportabilitet.
Reformen innebär också att om en
persons uppgifter som finns hos
en organisation oavsiktligt eller
olagligt förstörs, förloras, ändras, blir
åtkomliga eller avslöjas för obehöriga,
med risk för personens rättigheter,
måste organisationerna meddela
både personen och den berörda
dataskyddsmyndigheten så snart som
möjligt och helst inom 72 timmar.
Inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd
som standard kommer också att bli
viktiga principer i EU:s dataskyddsregler
– det innebär att dataskyddet ska
vara en del av varor och tjänster från
första början, och att integritetsvänliga
standardinställningar ska vara normen
– till exempel på sociala nätverk.
Dessa regler kommer att stärka
privatpersoners rättigheter i praktiken.
Kommissionen och de nationella
dataskyddsmyndigheterna kommer
att väcka uppmärksamhet om dessa
rättigheter och det bästa sättet att
använda dem på.

PÅ VILKET SÄTT BLIR DET
BÄTTRE?
Bättre dataskyddsregler innebär att
du kan vara tryggare när du lämnar ut
personuppgifter, särskilt på nätet. De
strängare dataskyddsreglerna ska bidra
till ökat förtroende för onlinetjänster,
så att du tryggt kan använda den nya
tekniken och dra full nytta av den
inre marknadens alla möjligheter.
Nya, tydliga och rejäla regler om fri
rörlighet för uppgifter kommer också
att hjälpa företagen att växa i en
dataskyddsvänlig miljö som främjar
efterfrågan på innovativa produkter och
tjänster.

Hur ska vi göra detta?
»» Rätten att bli bortglömd, som hjälper dig att hantera dataskyddsrisker på nätet. Om
du inte längre vill att dina uppgifter ska behandlas och det inte finns något legitimt
skäl att bevara dem, kommer uppgifterna att raderas. Reglerna handlar om att ge
den enskilda mer makt, inte om att radera tidigare händelser, skriva om historien
eller begränsa pressfriheten.
»» Enklare tillgång till egna personuppgifter.
»» Rätten att fritt överföra personuppgifter från en tjänsteleverantör till en annan.
»» När ditt samtycke krävs ska du bli ombedd att ge en tydlig bekräftelse.
»» Mer öppenhet om hur dina uppgifter hanteras, med information som är lätt att
förstå, särskilt när det gäller barn.
»» Företag och organisationer blir tvungna att så snart som möjligt informera dig om
dataintrång som kan påverka dig negativt. De måste också meddela de berörda
dataskyddsmyndigheterna.

Vill du veta mer

»» Bättre verkställande av dataskyddsrättigheter genom förbättrade administrativa
och rättsliga åtgärder vid överträdelser.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Striktare ansvar och redovisningsskyldighet för den som behandlar personuppgifter
– genom konsekvensbedömningar gällande dataskydd, dataskyddsombud samt
principerna om inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd som standard.

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