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ATT BYTA
TJÄNSTELEVERANTÖR
– HUR FUNGERAR
DATAPORTABILITET?
Tack vare sociala nätverk och
bilddelningssajter kan en person
spara hundratals bilder, personliga
meddelanden och kontaktuppgifter
på nätet. Om man till exempel har
lagt upp bilder på en bilddelningssida
och vill byta tjänsteleverantör så
ska det gå att flytta alla bilderna
utan problem och utan att riskera att
bli av med dem. I dagens samhälle
utvecklas tekniken ständigt och
användarna ska inte behöva vara
bundna till en leverantör bara för att
det är krångligt att flytta data. Det
hämmar konkurrensen och det fria
valet.
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HUR PÅVERKAS DATASKYDDET AV
DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN?
Den snabba tekniska utvecklingen och
globaliseringen har i grunden ändrat i
vilken omfattning och hur man samlar
in, får tillgång till, använder och överför
personuppgifter. De nuvarande reglerna
antogs 1995 och det finns flera bra
orsaker till att se över och förbättra
dem: dataflöden är allt mer globala,
enorma mängder personuppgifter
samlas in, överförs och utbyts över
hela världen på millisekunder och
molntjänster blir allt vanligare. I
synnerhet molntjänsterna – som gör att
man kan komma åt dataresurser via
nätet istället för att lagra dem på sin
egen dator – innebär nya utmaningar
för dataskyddsmyndigheterna, eftersom
data kan flyttas från en jurisdiktion
till en annan, även utanför EU, på
ett ögonblick. För att dataskyddet
garanterat ska gälla hela tiden måste
reglerna uppdateras och anpassas till
den tekniska utvecklingen.

Inställning till dataskydd i EU
»» En klar majoritet (71 %) anser att det blir allt
vanligare att behöva uppge personuppgifter
och accepterar att det inte finns några andra
alternativ än att uppge dem om man vill få
tillgång till varor eller tjänster.
»» Mer än hälften av de europeiska
internetanvändarna använder en social
nätverkstjänst på nätet minst en gång i
veckan. Andelen personer som använder
meddelandetjänster eller chattsidor är
ungefär densamma.
»» Enligt 69 % bör uttryckligt samtycke krävas
i alla sammanhang innan personuppgifter
samlas in och behandlas.
»» Mer än sex av tio uppger att de inte litar på
telefonbolag och internetleverantörer (62 %)
eller nätföretag (63 %).
»» 67 % anser det vara viktigt att kunna
överföra personuppgifter till en ny
tjänsteleverantör på nätet (dataportabilitet).

Särskild Eurobarometer
431 – Data protection,
juni 2015.

Rättsliga frågor
och
konsumentfrågor

VAD HANDLAR EU:S
DATASKYDDSREFORM OM?
Den nya allmänna
dataskyddsförordningen inför en enda,
tekniskt neutral och framtidssäkrad
uppsättning regler för hela EU. Det
innebär att oavsett hur tekniken
och den digitala miljön utvecklas i
framtiden kommer privatpersoners
personuppgifter att vara säkra i EU, och
den grundläggande rätten till dataskydd
att respekteras.
Den nya förordningen stärker också
rätten att bli bortglömd, vilket innebär
att om du inte längre vill att dina
uppgifter ska behandlas och det
inte finns något legitimt skäl för en
organisation att bevara dem, ska
uppgifterna raderas ur systemet.
Alla ska också ha rätt till
dataportabilitet, dvs. rätten att få
en kopia på sina uppgifter från ett
internetföretag och överföra dem
till ett annat utan att det första
företaget hindrar det. Förslagen ska
bidra till att bygga upp förtroendet för
internetmiljön, vilket är bra för både

privatpersoner och företag. De nya
reglerna kommer att skapa rättvis
konkurrens: alla företag utanför EU
måste tillämpa samma regler som
företag i EU när de erbjuder varor eller
tjänster i EU.

PÅ VILKET SÄTT BLIR DET
BÄTTRE?

inbyggt uppgiftsskydd och uppgiftsskydd
som standard, öka insynen, öka
konsumenternas förtroende, höja
konkurrensen genom den nya rätten
till dataportabilitet samt införa lika
konkurrensvillkor för alla företag som
har verksamhet på den inre marknaden.

Konsumenterna kan lita på att deras
personuppgifter skyddas när de
använder ny teknik och handlar på
nätet. Den ökande efterfrågan på
integritetsvänliga varor och tjänster
kommer att främja nya investeringar,
skapa nya jobb och infria den inre
marknadens potential att erbjuda ett
större urval av varor till lägre priser. Den
här ökande ekonomiska verksamheten
hjälper också företagen, särskilt de
små och medelstora, att växa till sin
fulla potential på den inre marknaden.
Genom framtidssäkrade, tekniskt
neutrala regler kan kommissionens
förslag skapa en varaktig säkerhet när
det gäller dataskydd på nätet. EU:s
dataskyddsreform kommer att gynna
stordatatjänster i Europa genom att
främja antagandet av principer som

Hur ska vi göra detta?
»» Lättare tillgång till egna personuppgifter och rätt att överföra personuppgifter från
en tjänsteleverantör till en annan.
»» Rätten att bli bortglömd ska göra det lättare att hantera dataskyddsriskerna på
nätet. Om du inte längre vill att dina uppgifter ska behandlas och det inte finns
något legitimt skäl att spara dem, ska uppgifterna raderas.

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

»» Användaren ska alltid ge sitt uttryckliga samtycke till behandling av de egna
uppgifterna genom en tydlig bekräftelse, i de fall samtycke krävs.

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

»» En enda uppsättning regler ska gälla i hela EU.
»» Tydliga regler om när EU-lagstiftningen även gäller registeransvariga utanför EU.

© Europeiska unionen, 2016
Kopiering tillåten med angivande av källan.
Print
PDF

ISBN 978-92-79-60197-2
ISBN 978-92-79-60155-2

doi:10.2838/24584
doi:10.2838/238453

DS-01-16-696-SV-D
DS-01-16-696-SV-N

