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DIDIEJI DUOMENYS – PUIKI
GALIMYBĖ ES ĮMONĖMS

Požiūris į duomenų apsaugą

»» 81 proc. europiečių mano negalintys
visiškai kontroliuoti savo asmens
duomenų internete (Eurobarometro
tyrimas, 2015 m.).
»» Didžioji dalis europiečių (69 proc.)
pageidautų, kad, prieš renkant ir
tvarkant jų asmens duomenis, jų
būtų paprašyta duoti aiškų sutikimą
(Eurobarometro tyrimas, 2015 m.).
»» Tik 24 proc. europiečių pasitiki
interneto įmonėmis, pvz., paieškos
sistemomis, socialinės tinklaveikos
svetainėmis ir elektroninio pašto
paslaugų teikėjais (Eurobarometro
tyrimas, 2015 m.).

Remiantis tam tikrais
duomenimis, Europos piliečių asmens
duomenų vertė iki 2020 m. gali kasmet
išaugti beveik iki 1 trilijono EUR. Todėl
gerinti aukšto lygio Europos duomenų
apsaugos standartų taikymą yra verslo
galimybė, o ne kliūtis diegti inovacijas.
Vartotojams vis labiau besirūpinant
privatumo apsauga, pasitikėjimo
praradimas įmonėms reiškia prarastas
galimybes ir pajamas. Duomenų saugumo
pažeidimams neseniai sulaukus didelio
atgarsio, dalis vartotojų nusprendė
atsisakyti paslaugų teikėjų, tinkamai
neapsaugojusių asmens duomenų,
paslaugų.
ES įmonės, siūlančios privatumo
nepažeidžiančias paslaugas, gali būti
patrauklesnės klientams ir atitinkamai
konkurencingesnės. ES taiko aukščiausius
pasaulyje duomenų apsaugos standartus.
Taip įgyjamas pasitikėjimas.

Teisingumas
ir vartotojų
reikalai

Terminu „didieji duomenys“ apibūdinami
dideli skirtingų rūšių duomenų kiekiai,
sukuriami naudojantis įvairių rūšių
šaltiniais, pvz., žmonėmis, prietaisais
ar jutikliais. Šie duomenys gali būti
informacija apie klimatą, palydoviniai
vaizdai, skaitmeninės nuotraukos
ir vaizdo įrašai, informacija apie
asmenų judėjimą arba GPS signalai.
Didieji duomenys gali apimti asmens
duomenis, t. y. visą su asmeniu
susijusią informaciją, ir tai gali būti
bet kas: vardas ir pavardė, nuotrauka,
elektroninio pašto adresas, banko
duomenys, įrašai socialinės tinklaveikos
svetainėse, medicininė informacija ar
kompiuterio IP adresas.
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„Europoje yra geriau“
»» Didžiųjų duomenų rinkos yra panašios į debesų kompiuterijos paslaugų rinkas – jos yra naujos, klestinčios, iš esmės
neapibrėžtos ir turinčios didžiulį augimo potencialą. Pasitikėjimas yra esminis lemiamas šių rinkų suklestėjimo Europoje
veiksnys. Kad naudotųsi įmonių siūlomomis paslaugomis, vartotojai turi jomis pasitikėti. Šiuo atžvilgiu privatumo apsaugą
užtikrinančios įmonės turi konkurencinį pranašumą, o Europoje sukurta privatumui palanki aplinka yra paskata novatoriškoms
technologijų įmonėms įsikurti ES.
»» Bendrovė „Apple“ investuoja 1,7 mlrd. EUR į naujus Europos duomenų centrus.
»» Debesų kompiuterijos bendrovė „Salesforce.com“ išplėtė savo investicijas Europoje atidarydama naujus duomenų centrus
Jungtinėje Karalystėje (2014 m.) ir Vokietijoje (2015 m.). Bendrovė planuoja atidaryti dar vieną duomenų centrą Prancūzijoje.
Pasak „Salesforce.com“ vadovybės, naujasis duomenų centras yra jos strategijos „dvigubai aktyviau vykdyti veiklą Europoje“
atspindys, o tai savo ruožtu reiškia, kad Europa yra tas regionas, kuriame 2013 finansiniais metais bendrovė augo sparčiausiai.
»» IBM Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje atidarė naujus debesų kompiuterijos duomenų centrus, kuriuose
teikiamos privatumo nepažeidžiančios paslaugos;.
»» „Zettabox.com“ yra tikros europietiškos debesų kompiuterijos duomenų saugojimo sistemos pavyzdys. Jos šūkis – „Europoje
yra geriau“. Kad galėtų teikti aukštos kokybės debesų kompiuterijos paslaugas ir užtikrinti geriausią galimą asmens duomenų
apsaugą, „Zettabox“ nusprendė visą savo veiklą vykdyti Europoje.

ES DUOMENŲ APSAUGOS REFORMA SUDAROMOS SĄLYGOS TEIKTI DIDŽIŲJŲ
DUOMENŲ PASLAUGAS EUROPOJE
Attitudes towards data

protection

Duomenų apsaugos reformos dokumentų rinkinyje nustatytos bendros, griežtos ir išsamios ES
duomenų apsaugos taisyklės. Šiomis taisyklėmis, didinant teisinį tikrumą ir stiprinant pasitikėjimą
skaitmeninėje rinkoje, bus skatinamos inovacijos tvarių duomenų paslaugų srityje. Taip bus sukurtas
teigiamas pagrindinės teisės apsaugos, vartotojų pasitikėjimo ir ekonomikos augimo ciklas.
Didesnis pasitikėjimas – Daugybė rinkos tyrimų ir apklausų rodo, kad paslaugų teikėjų, kuriančių
naujas paslaugas ir produktus naudojant didžiuosius duomenis, sėkmė yra susijusi su jų gebėjimu
įgyti ir išlaikyti vartotojų pasitikėjimą.
> KAIP TO BUS PASIEKTA. Geriau užtikrinamos piliečių teisės (galimybė susipažinti su asmens
duomenimis ir juos taisyti, aiškiai pripažįstama teisė būti pamirštam, teisė nesutikti su duomenų
tvarkymu ir teisė būti informuotam, kai pažeidžiamas duomenų saugumas).
Lengvesnis pradedančiųjų įmonių patekimas į rinką – Nauja teise į duomenų perkeliamumą
piliečiams bus suteikta galimybė gauti savo asmens duomenis iš vieno paslaugų teikėjo ir perduoti
juos kitam.
> KAIP TO BUS PASIEKTA. Pradedančiosios ir mažesnės įmonės galės patekti į duomenų rinkas,
kuriose dominuoja skaitmeniniai gigantai, ir pritraukti daugiau vartotojų siūlydamos privatumą
užtikrinančius sprendimus. Taip Europos ekonomika taps konkurencingesnė.
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Skaidrumo didinimas – Asmenys turi būti geriau informuojami apie duomenų
apsaugos politiką ir apie tai, kas daroma su jų duomenimis, kai šie tvarkomi teikiant
interneto paslaugas.
> KAIP TO BUS PASIEKTA. Organizacijos turės skaidriai ir lengvai prieinama
forma skelbti duomenų apsaugos politiką. Paprastomis piktogramomis svetainėje
galima paaiškinti, kaip ir kas tvarkys asmens duomenis ir kas bus už tai
atsakingas.
Vienodų taisyklių taikymas – 28 šalių nacionalinės teisės aktai bus pakeisti viena
paprasta ir aiškia teisine sistema ir vieno langelio principu veikiančiu valdymo ir
vykdymo užtikrinimo mechanizmu.
> KAIP TO BUS PASIEKTA. Visame žemyne taikant vieną teisės aktą,
sumažinamas biurokratizmas ir išlaidos, tad ES įmonėms, ypač tokiems
smulkiems rinkos dalyviams kaip pradedančiosios įmonės, sudaromos
reikalingos sąlygos išnaudoti didžiųjų duomenų teikiamas galimybes bendrojoje
skaitmeninėje rinkoje. Įmonės tvarkys reikalus tik su viena priežiūros institucija, o
ne 28, taigi duomenų tvarkymas taps paprastesnis ir pigesnis.
„Pritaikytoji duomenų apsauga“ – Reforma yra naudinga su didžiaisiais
duomenimis susijusios veiklos vykdytojams, nes iš jų reikalaujama investuoti
į gerąją duomenų apsaugos praktiką, kad ši taptų esmine jų verslo plano
sudedamąja dalimi.
> KAIP TO BUS PASIEKTA. Naujuoju „pritaikytosios duomenų apsaugos“ principu
didžiųjų duomenų analizės metodų kūrėjai skatinami naudoti tokius metodus
kaip anoniminimas, pseudoniminimas, šifravimas ir anoniminių ryšių protokolai.
Siekdama užtikrinti, kad įmonės gautų tinkamus nurodymus dėl šių metodų
naudojimo, Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis ir visų pirma su
priežiūros institucijomis bei suinteresuotaisiais subjektais.

Sąlygų pradedančiosioms
įmonėms ir kitiems
smulkiesiems rinkos
dalyviams supaprastinimas –
taisyklių išimtys
»» Jokių duomenų apsaugos pareigūnų.
Įmonėms nereikės skirti duomenų
apsaugos pareigūno, nebent duomenų
tvarkymas yra jų pagrindinė verslo
veikla.
»» Jokių pranešimų. Pranešimų priežiūros
institucijoms teikimas yra biurokratinė
našta, kuri verslui kasmet atsieina 130
mln. EUR. Įgyvendinus reformą, šis
reikalavimas bus visiškai panaikintas.
»» Jokių perteklinių prašymų susipažinti su
duomenimis.
»» Jeigu šių prašymų gaunama pernelyg
daug, įmonės gali imti mokestį už
prieigos prie asmens duomenų
suteikimą.
»» Jokių poveikio vertinimų. Smulkiesiems
rinkos dalyviams nereikės atlikti
poveikio duomenų apsaugai vertinimų,
nebent kiltų didelė rizika piliečiams.

VIENODOS TAISYKLĖS ES IR NE
ES ĮMONĖMS

KOKIA NAUDĄ TEIKIA DIDIEJI
DUOMENYS?

DIDIEJI DUOMENYS IR
PRIVATUMO KLAUSIMAI

ES duomenų apsaugos taisyklės bus
taikomos ne tik Europos įmonėms,
bet ir užsienio įmonėms, siūlančioms
produktus ir paslaugas ES piliečiams
arba stebinčioms jų elgseną. Kitaip
tariant, tos pačios taisyklės bus
taikomos visoms ES veiklą vykdančioms
įmonėms, nesvarbu, kokios šalies tai yra
įmonės.

Pagrindinis didžiųjų duomenų
pranašumas yra tai, kad jais
atskleidžiamos skirtingų duomenų
šaltinių ir duomenų rinkinių tarpusavio
tendencijos, iš kurių galima gauti
naudingos informacijos. Pagalvokime,
pvz., apie sveikatos priežiūrą,
aprūpinimą maistu, intelektines
transporto sistemas, efektyvų energijos
vartojimą ir miestų planavimą.

Kadangi informacija vis labiau
dauginama ir ja vis plačiau dalijamasi
pasauliniu mastu, užtikrinti asmens
duomenų apsaugą tampa vis
sudėtingiau. Informacija apie asmens
sveikatą, buvimo vietą, elektros
naudojimą, veiklą internete ir kita
informacija gali būti paviešinta, todėl
kyla susirūpinimas dėl profiliavimo,
diskriminacijos, atskirties ir kontrolės
praradimo.

Taip bus suvienodintos sąlygos ES
ir ne ES įmonėms. Pradedančiosios
įmonės iš kitų pasaulio regionų
turės laikytis tų pačių taisyklių kaip
Europos pradedančiosios įmonės. Taip
globalizuotame pasaulyje siekiama
užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

Naudojant šių sričių didžiuosius
duomenis, galiausiai užtikrinamas
didesnis produktyvumas ir
kokybiškesnės paslaugos, kurios yra
ekonomikos augimo šaltinis. Šimtui
stambiausių ES gamintojų naudojant
didžiuosius duomenis, galėtų būti
sutaupyta 425 mlrd. EUR, o iki 2020 m.,
taikant didžiųjų duomenų analizę, ES
ekonomikos augimas galėtų padidėti
dar 1,9 proc., o tai reiškia, kad BVP
padidėtų 206 mlrd. EUR.

Didžiųjų duomenų analizė ne visada
apima asmens duomenis. Tačiau
tais atvejais, kai į analizę įtraukiami
ir asmens duomenys, turėtų būti
laikomasi duomenų apsaugos taisyklių
ir principų: ES pagrindinių teisių
chartijoje nustatyta, kad kiekvienas
turi teisę į asmens duomenų apsaugą
visose gyvenimo srityse: namie,
darbe, apsipirkinėjant, naudojantis
medicininės priežiūros paslaugomis,
policijos nuovadoje ar internete. Tokie
patys reikalavimai taikomi ir didiesiems
duomenims.

Inovacijų diegimo skatinimas – automobiliai be vairuotojo
Europos Sąjunga turi sudaryti sąlygas puikias idėjas lengviau paversti projektais ir
paslaugomis, kuriomis bus skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos.
Tinkamas pavyzdys yra automobiliai be vairuotojo. Automobiliuose be vairuotojo
įdiegta speciali technologija, kurią naudojant taip pat perduodami iš automobilio
gaunami duomenys, įskaitant asmens duomenis. Duomenų apsaugos taisyklės
derinamos su naujoviškais ir pažangiais Europos automobilių gamintojų kuriamais
sprendimais. Pvz., avarijos atveju automobiliai, kuriuose įrengta pagalbos iškvietos
sistema „eCall“, gali automatiškai paskambinti į artimiausią greitosios pagalbos
centrą. Tai yra puikus tinkamo ir veiksmingo ES duomenų apsaugos teisę atitinkančio
sprendimo pavyzdys. Taikant naujas taisykles, sistemos „eCall“ duomenų apsaugos
funkcija veiks lengviau, paprasčiau ir veiksmingiau.
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