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PAVYZDYS

DABARTINIAI DUOMENŲ
TEIKIMO REIKALAVIMAI YRA
SUDĖTINGI IR JŲ TAIKYMAS
BRANGIAI KAINUOJA –

Parduotuvių tinklo pagrindinė buveinė
yra Prancūzijoje, o dar 14-oje kitų
ES šalių veikia parduotuvės, kurioms
suteikta frančizė. Kiekviena parduotuvė
renka su klientais susijusius duomenis
ir perduoda juos toliau tvarkyti
pagrindinei buveinei Prancūzijoje.
Pagal dabartines taisykles Prancūzijos
duomenų apsaugos įstatymai būtų
taikomi duomenų tvarkymui, kurį
atlieka pagrindinė buveinė, tačiau
atskiros parduotuvės vis tiek būtų
atskaitingos savo nacionalinei duomenų
apsaugos institucijai, nes turėtų įrodyti,
kad tvarko duomenis pagal šalies,
kurioje jos yra įsikūrusios, nacionalinius
įstatymus.
Tai reiškia, kad bendrovės pagrindinė
buveinė, siekdama užtikrinti įstatymų
laikymąsi, dėl visų savo filialų turėtų
konsultuotis su vietos teisininkais.
Bendra išlaidų, patirtų laikantis
atskaitomybės reikalavimų visose
šalyse, suma galėtų viršyti 12 000 EUR.

LT

Teisingumo ir vartotojų reikalų
generalinis direktoratas

KODĖL REIKĖJO SUPAPRASTINTI
DUOMENŲ APSAUGOS
TAISYKLES?
Fiziniai asmenys ir įmonės tikisi,
kad duomenų apsaugos taisyklės
bus nuoseklios ir vienodai taikomos
visoje ES. Beveik devyni iš dešimties
europiečių teigė norintys, kad duomenų
apsaugos teisės būtų vienodos visoje
ES. Šiandien taip nėra.
Be to, įmonėms tenka įveikti
nacionalinių duomenų apsaugos
įstatymų labirintą – tai kainuoja ir
tarpvalstybinis asmens duomenų
tvarkymas dėl to tampa sudėtingesnis.
Įgyvendinus reformą, bus sumažintas
biurokratizmas, visų pirma – panaikinta
dabartinė prievolė pranešti apie visas
duomenų tvarkymo operacijas, kuri
įmonėms kainuoja apie 130 mln. EUR
per metus, taip pat reikalavimas gauti
išankstinį leidimą dėl tarptautinio
duomenų perdavimo, kuriam taikomos
patvirtintos įmonėms privalomos
taisyklės arba standartinės sutarties
sąlygos.

Požiūris į duomenų apsaugą
»» Beveik visi europiečiai pritaria vienodai
teisių apsaugai visoje ES (89 proc.).
»» Du trečdaliai europiečių mano, kad
interneto įmonės turėtų būti atsakingos už
jų asmens duomenų apsaugą (67 proc.).
»» Daugiau nei keturi iš dešimties europiečių
mano, kad duomenų apsaugos taisyklių
vykdymas turi būti užtikrinamas ES
lygmeniu (45 proc.).

Specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 431
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Teisingumas
ir vartotojų
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KO SIEKIAMA ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMA?
Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu visoje Europoje
supaprastinamos ir racionalizuojamos
duomenų apsaugos taisyklės. Tai
bus padaryta užtikrinant didesnį
suderinamumą ir nustatant vieno
langelio principu veikiantį vykdymo
užtikrinimo mechanizmą. Kiekviena
įmonė bus atskaitinga tik vienai
duomenų apsaugos institucijai, o
įmonėms ir vartotojams bus skirtas
vienas bendras informacinis punktas.
Pasaulinei prekybai skatinti Reglamentu
taip pat bus supaprastintas tarptautinis
duomenų perdavimas už ES ribų.

galima užsiimti verslu, patrauklumas, o
kartu bus prisidedama prie ES pastangų
visuotiniu mastu skatinti aukšto lygio
duomenų apsaugos standartų taikymą.
Suvienodinus teisės aktų taikymą ir
sumažinus administracines prievoles
(pvz., pranešimo reikalavimus), per
metus bus sutaupyta 2,3 mlrd. EUR,
kuriuos įmonės galėtų panaudoti
investicijoms ES ir už jos ribų. Taip
supaprastinus reglamentavimo sąlygas,
ES bus sukurta labiau prognozuojama
verslo aplinka duomenų apsaugos
srityje ir kartu bus taikomos taisyklės,
kuriomis skatinamas didesnis vartotojų
pasitikėjimas bei užtikrinamas geresnis
vidaus rinkos veikimas.

KUO TAI BUS NAUDINGA?
Taikant naująsias paprastesnes,
aiškesnes ir griežtesnes taisykles,
piliečiams bus lengviau apsaugoti
savo duomenis internete. Įmonių
išlaidos taip pat gerokai sumažės, o
tai ES įmonėms suteiks pranašumą
konkuruojant pasauliniu mastu, nes jos
galės savo klientams užtikrinti patikimą
jų duomenų apsaugą ir kartu vykdys
veiklą paprastesnėmis reglamentavimo
sąlygomis.

Kokie yra pagrindiniai pokyčiai?

»» Sukuriamas bendras visoje ES taikytinų taisyklių rinkinys.
»» Sukuriama vieno langelio principu veikianti sistema – viena duomenų apsaugos
institucija (tos šalies, kurioje yra bendrovės pagrindinė buveinė, duomenų apsaugos
institucija) bus atsakinga už keliose šalyse veiklą vykdančią bendrovę.
»» Panaikinami nereikalingi biurokratiniai reikalavimai, pvz., pranešimo prievolės.
»» Supaprastinamas duomenų perdavimas už ES ribų, taip pat užtikrinama asmens
duomenų apsauga.

Bendras ES lygmeniu taikomų taisyklių
rinkinys turės reikšmingą poveikį verslui,
padidės Europos kaip vietos, kurioje

Turite klausimų?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Susisiekite su „Europe Direct“:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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