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Už teisingumą, vartotojų
reikalus ir lyčių lygybę
atsakinga Komisijos narė

ES pasiekė politinį
susitarimą dėl duomenų
apsaugos taisyklių
reformos. Taikant naująsias
taisykles, piliečiai vėl galės kontroliuoti
savo asmens duomenis, be to, tai bus
labai naudinga įmonėms, kurioms taip
pat atsivers daug galimybių. Reforma
bus labai svarbi sudarant tinkamas
sąlygas bendrosios skaitmeninės
rinkos veikimui, o Europos piliečiai ir
įmonės galės visapusiškai pasinaudoti
skaitmeninės ekonomikos teikiamomis
galimybėmis.

KOKIA YRA DABARTINĖ PADĖTIS?
KODĖL JI TURI PASIKEISTI?
Šiuo metu ES veiklą vykdančios įmonės turi
laikytis 28 skirtingų duomenų apsaugos
įstatymų. Toks susiskaidymas yra brangiai
kainuojanti administracinė našta, dėl kurios
daugeliui įmonių, ypač MVĮ, sunku patekti į
naujas rinkas.

LT

Teisingumo ir vartotojų reikalų
generalinis direktoratas

IŠ KO GALIMA APIE TAI SPRĘSTI?
Fiziniai asmenys ir įmonės tikisi, kad
duomenų apsaugos taisyklės bus
nuoseklios ir vienodai taikomos visoje ES.
Daugiau kaip 90 proc. europiečių teigia
norintys, kad duomenų apsaugos teisės
būtų vienodos visoje ES.
Duomenų apsaugos reforma padės
įmonėms atgauti vartotojų pasitikėjimą,
kad šie imtų naudotis jų siūlomomis
paslaugomis. 2015 m. Eurobarometro
tyrimo duomenimis, aštuoni iš dešimties
žmonių mano negalintys visiškai
kontroliuoti savo asmens duomenų. Du
trečdaliai žmonių yra susirūpinę, kad negali
visiškai kontroliuoti savo asmens duomenų
internete.
Įmonės, nesugebėjusios tinkamai apsaugoti
vartotojų asmens duomenų, rizikuoja
prarasti jų pasitikėjimą. Šis pasitikėjimas,
ypač internetinėje aplinkoje, yra būtinas
siekiant žmones paskatinti naudotis naujais
produktais ir paslaugomis.

Įgyvendinus reformą, šis biurokratizmas
bus sumažintas. Pvz., naujosiomis
taisyklėmis bus panaikinta dabartinė
įmonių prievolė apie tvarkomus duomenis
pranešti kitoms nacionalinėms duomenų
apsaugos institucijoms, kuri joms dabar
kainuoja apie130 mln. EUR per metus.
Teisingumas
ir vartotojų
reikalai

1. pavyzdys. Galimybė ES
įmonėms vykdyti veiklą
tarptautiniu mastu
Maža Prancūzijoje veikianti reklamos
agentūra nori išplėsti savo veiklą į Vokietiją.
Jos duomenų tvarkymo veiklai taikomos
Vokietijoje galiojančios taisyklės ir jai teks
tvarkyti reikalus su kitos šalies reguliavimo
institucija. Išlaidos, susijusios su teisinėmis
konsultacijomis ir verslo modelių pritaikymu
siekiant patekti į šią naują rinką, gali būti
pernelyg didelės. Pvz., kai kurios valstybės
narės taiko pranešimo mokesčius už
duomenų tvarkymą.
POKYČIAI ĮGYVENDINUS ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMĄ
Naujosiomis duomenų apsaugos taisyklėmis
bus panaikintos visos pranešimo prievolės
ir su tuo susijusios išlaidos. Duomenų
apsaugos reglamento tikslas – panaikinti
tarpvalstybinės prekybos kliūtis. Taip
įmonėms bus sudarytos sąlygos lengviau
plėsti savo veiklą Europoje.

Specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 431
„Duomenų apsauga“,
2015 m. birželio mėn.
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KAIP NAUJOSIOS TAISYKLĖS PADĖS SUTAUPYTI?

2. pavyzdys. Vienodos
sąlygos ES ir ne ES įmonėms

Keliose ES valstybėse narėse įsisteigusi
tarptautinė bendrovė turi visoje Europoje
veikiančią internetinę navigacijos ir
kartografavimo sistemą. Šiuo metu
tarptautiniu mastu veikiantys duomenų
valdytojai, kad įvykdytų skirtingas ir
dažnai viena kitai prieštaraujančias
prievoles, turi gaišti laiką ir leisti pinigus
teisinėms konsultacijoms, reikiamoms
formoms užpildyti ar dokumentams
parengti.
POKYČIAI ĮGYVENDINUS ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMĄ
Naujosiomis taisyklėmis bus nustatytas
vienas bendras ES duomenų apsaugos
teisės aktas, kuriuo bus pakeista
dabartinė nenuosekli skirtingų
nacionalinių įstatymų sistema.
Bet kuri įmonė, nesvarbu, ar ji yra
įsisteigusi ES, ar ne, turės laikytis ES
duomenų apsaugos teisės akto, jeigu
pageidauja siūlyti savo paslaugas ES.
Taip suvienodinamos sąlygos visoms
įmonėms; tokiu būdu siekiama užtikrinti
sąžiningą konkurenciją globalizuotame
pasaulyje.

Reglamentu bus nustatytas vienas visoje ES taikomas duomenų apsaugos teisės
aktas – tai reiškia, kad įmonėms reikės laikytis tik vieno įstatymo, o ne 28-ių.
Apskaičiuota, kad naujosios taisyklės padės sutaupyti 2,3 mlrd. EUR per metus.

3. pavyzdys. Išlaidų mažinimas
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.
PADĖTIS TAIKANT DABARTINES TAISYKLES
Prancūzijos duomenų apsaugos įstatymai taikomi duomenų tvarkymui, kurį atlieka
pagrindinė buveinė, tačiau atskiros parduotuvės vis tiek yra atskaitingos savo
nacionalinei duomenų apsaugos institucijai, nes turi 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 turi konsultuotis su vietos teisininkais. Bendra išlaidų, patirtų laikantis
atskaitomybės reikalavimų visose šalyse, suma galėtų viršyti 12 000 EUR.
POKYČIAI ĮGYVENDINUS ES DUOMENŲ APSAUGOS REFORMĄ
Visose ES šalyse galios tas pats duomenų apsaugos teisės aktas: viena Europos
Sąjunga – vienas teisės aktas. Todėl nebereikės konsultuotis su vietos teisininkais
siekiant užtikrinti, kad parduotuvės, kurioms suteikta frančizė, atitiktų vietos įstatymų
reikalavimus. Taip bus tiesiogiai sutaupytos lėšos ir užtikrintas teisinis tikrumas.

KAIP DUOMENŲ APSAUGOS
REFORMA BUS SKATINAMOS
INOVACIJOS IR DIDŽIŲJŲ
DUOMENŲ NAUDOJIMAS?
Remiantis tam tikrais skaičiavimais,
Europos piliečių asmens duomenų
vertė iki 2020 m. gali kasmet išaugti
beveik iki 1 trilijono EUR. Naujosiomis
ES taisyklėmis įmonėms bus suteikta
daugiau lankstumo, o kartu bus
apsaugotos pagrindinės asmens teisės.
„Pritaikytoji ir standartizuotoji duomenų
apsauga“
taps esminiu principu. Taikant šį
principą, įmonės bus skatinamos diegti
inovacijas ir kurti naujas idėjas, metodus
ir technologijas asmens duomenų
saugumui ir apsaugai užtikrinti. Įmonės
bus suinteresuotos taikyti tokius metodus
kaip anoniminimas (asmens tapatybę

atskleidžiančios informacijos pašalinimas),
pseudoniminimas (asmens tapatybę
atskleidžiančių duomenų pakeitimas
sugalvotais identifikatoriais) ir šifravimas
(pranešimų kodavimas, kad juos galėtų
perskaityti tik tam leidimą turintys
asmenys). Jeigu asmens duomenys yra
visiškai anonimizuoti, tai jau nebėra
asmens duomenys.
Įmonės gali negrįžtamai anonimizuoti
asmens duomenis, o anonimizuoti
duomenys taip pat gali būti panaudoti
analizuojant didžiuosius duomenis.
Įmonės turėtų gebėti numatyti galimus
didžiųjų duomenų naudojimo būdus bei
jų teikiamą naudą ir informuoti apie
tai asmenis, net jeigu tiksli analizės
specifika dar nežinoma. Įmonės taip pat
turėtų apsvarstyti, ar galima duomenis
anonimizuoti, kad ateityje jie galėtų
būti tvarkomi tokiais tikslais. Taip bus

Kas yra didieji duomenys?
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.

sudarytos sąlygos pirminius duomenis
išsaugoti, kad vėliau juos būtų galima
panaudoti analizuojant didžiuosius
duomenis, ir kartu apsaugoti fizinių
asmenų teises.

ASMENYS TURĖS DAUGIAU
GALIMYBIŲ KONTROLIUOTI
SAVO DUOMENIS. KUO TAI BUS
NAUDINGA VERSLUI?
Nauja teise į duomenų perkeliamumą
piliečiams bus suteikta galimybė
perduoti savo asmens duomenis
iš vieno paslaugų teikėjo kitam.
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.

Kuo ji naudinga Europos įmonėms?

4. pavyzdys. 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 sprendimais.
Pavyzdžiui, avarijos atveju automobiliai, kuriuose įrengta pagalbos iškvietos sistema
„eCall“, gali automatiškai paskambinti į artimiausią greitosios pagalbos centrą. Tai
yra tinkamo ir veiksmingo ES duomenų apsaugos principus atitinkančio sprendimo
pavyzdys. Taikant naujas taisykles, sistemos „eCall“ duomenų apsaugos funkcija
veiks lengviau, paprasčiau ir veiksmingiau.
Laikomasi tokio duomenų apsaugos principo – kai asmens duomenys renkami vienu
ar keliais tikslais, jie neturėtų būti tvarkomi su pradiniais tikslais nesuderinamu
būdu. Tai nereiškia, kad duomenų negalima tvarkyti kitu tikslu arba kad „pirminius
duomenis“ galima naudoti tik analizei atlikti. Sprendžiant, ar naujasis tikslas yra
nesuderinamas su pradiniu tikslu, lemiamas veiksnys yra jo pateisinamumas.
Sprendžiant, ar tikslas yra pateisinamas, atsižvelgiama į šiuos veiksnius: poveikį
asmens privatumui (pvz., konkretūs ir tiksliniai sprendimai dėl nustatytų asmenų) ir į
tai, ar asmuo turi pagrįstą lūkestį, kad jo asmens duomenys bus panaudoti naujuoju
būdu. Taigi pavyzdyje su automobiliais be vairuotojo pirminiai duomenys gali būti
panaudoti siekiant išanalizuoti, kur įvyksta dauguma avarijų ir kaip būtų galima jų
išvengti ateityje. Jie taip pat gali būti panaudoti eismo srautams analizuoti siekiant
sumažinti eismo spūstis.

5. pavyzdys. Nauda asmenims, nauda įmonėms
Nauja maža įmonė, sukūrusi dalijimuisi informacija skirtą socialinės žiniasklaidos
svetainę, nori patekti į rinką. Rinkoje jau veikia stambūs subjektai, užimantys didelę
rinkos dalį. Pagal dabartines taisykles kiekvienas naujas klientas turės apsvarstyti
būtinybę iš naujo įkelti visus norimus pateikti asmens duomenis į naująją svetainę.
Kai kuriems žmonėms, svarstantiems galimybę pereiti prie naudojimosi naujosios
įmonės paslaugomis, tai gali turėti atgrasomąjį poveikį.
POKYČIAI ĮGYVENDINUS ES DUOMENŲ APSAUGOS REFORMĄ
Užtikrinus teisę į duomenų perkeliamumą, galimiems klientams bus lengviau
savo asmens duomenis perduoti iš vieno paslaugos teikėjo kitam. Taip skatinama
konkurencija, o naujos įmonės motyvuojamos drąsiau dalyvauti rinkoje.

KAS YRA VIENO LANGELIO
PRINCIPAS?

KUO REFORMA BUS NAUDINGA
MAŽESNĖMS ĮMONĖMS (MVĮ)?

Bendrojoje duomenų rinkoje surašyti
vienodas taisykles popieriuje nepakanka.
Taisyklės turi būti vienodai taikomos
visur. Laikantis „vieno langelio principo“,
bus supaprastintas duomenų apsaugos
institucijų bendradarbiavimas visai
Europai aktualiais klausimais. Įmonėms
reikės tvarkyti reikalus tik su viena
institucija, o ne su 28-iomis.

MVĮ reglamentavimo aplinkos
supaprastinimas bus visapusiškai
naudingas. Reglamento specialiojoje
11 konstatuojamojoje dalyje ypač
pabrėžiamas pasiūlymo aspektas „visų
pirma galvokime apie mažuosius“.

Taip įmonėms bus užtikrintas teisinis
tikrumas. Įmonėms bus naudinga
tai, kad jos galės greičiau priimti
sprendimus, tvarkys reikalus tik su
viena institucija (nebereikės palaikyti
ryšių su daugeliu informacinių punktų)
ir bus mažiau biurokratizmo. Joms
bus naudingas ir priimamų sprendimų
nuoseklumas, kai ta pati duomenų
tvarkymo veikla vykdoma keliose
valstybėse narėse.

Turite klausimų?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Susisiekite su „Europe Direct“:

Mūsų reformos pasiūlymuose deramai
atsižvelgta į specifinę MVĮ padėtį ir
imtasi priemonių neužkrauti joms per
didelės administracinės naštos.
Dauguma MVĮ nebus įpareigotos skirti
duomenų apsaugos pareigūno. Tai turės
daryti tik MVĮ, vykdančios veiklą, dėl
kurios (pobūdžio, apimties ar tikslų)
duomenų apsaugai kyla specifinė rizika
(pvz., mažosios įdarbinimo įmonės,
užsiimančios asmenų profiliavimu).
Mažosiose įmonėse šis duomenų
apsaugos pareigūnas nebūtinai
turės būti visą darbo dieną dirbantis
darbuotojas – tai gali būti ad hoc
pagrindu dirbantis konsultantas, kurio
paslaugos kainuotų daug mažiau.
Kalbant apie prievolę atlikti poveikio
duomenų apsaugai vertinimus, nustatyti
labai konkretūs kriterijai, apimantys
tik labai rizikingą duomenų tvarkymo
veiklą (pvz., kai didelės apimties
susistemintuose rinkiniuose tvarkomi
vaikų genetiniai ar biometriniai
duomenys). Taigi juos atlikti ir vėl
tereikės tik labai nedaugeliui MVĮ.
MVĮ bus atleistos nuo pareigos rengti
dokumentus apie savo duomenų
tvarkymo veiklą.

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