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technologijų bendrovėje
įvykus didelio atgarsio
sulaukusiam saugumo
pažeidimui, įsibrauta į 77 mln. klientų
paskyras: įsilaužėliai gavo prieigą
prie vardų ir pavardžių, elektroninio
ir fizinio pašto adresų, gimimo
datų, slaptažodžių ir prisijungimo
informacijos, pirkimo istorijos ir
kredito kortelių duomenų.
Prireikė beveik savaitės, kad bendrovė
pripažintų, jog įvyko duomenų
saugumo pažeidimas ir informuotų
nukentėjusius klientus. Laikotarpis
tuoj po duomenų vagystės, kol
klientams apie tai dar nepranešta
ir jie dar neturėjo galimybės imtis
prevencinių priemonių, pavogta
informacija besinaudojantiems
nusikaltėliams yra pelningiausias.

KODĖL REIKALINGA GERESNĖ
ASMENS DUOMENŲ APSAUGA?
Per 21 metus nuo tada, kai buvo
priimtos dabartinės duomenų apsaugos
taisyklės, atsirado naujų bendravimo
būdų, pvz., interneto socialiniai tinklai,
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dėl kurių labai pasikeitė dalijimosi
asmenine informacija įpročiai, o
atsiradus debesų kompiuterijai, daugiau
duomenų saugoma nuotoliniuose
serverių ūkiuose, o ne asmeniniuose
kompiuteriuose. Dabar internetu
Europoje kasdien naudojasi 250 mln.
žmonių. Šioje sparčiai kintančioje
aplinkoje fiziniai asmenys turi išsaugoti
veiksmingą savo asmens duomenų
kontrolę. Tai yra pagrindinė visų ES
piliečių teisė ir ji turi būti apsaugota.

KO SIEKIAMA DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMA?
Naujuoju Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu bus užtikrinama, kad
gautumėte aiškią ir suprantamą
informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų
asmens duomenys. Tais atvejais, kai
bus reikalingas jūsų sutikimas, jis turės
būti išreikštas aiškiu pritarimu ir tik po
to įmonė galės tvarkyti jūsų asmens
duomenis. Naujosiomis taisyklėmis taip
pat bus geriau užtikrinama asmenų
teisė būti pamirštam, kuri reiškia, kad
jeigu jūs nebenorite, jog jūsų asmens
duomenys būtų tvarkomi, ir įmonė
neturi pateisinamų priežasčių jų saugoti,
šie duomenys ištrinami.

Požiūris į duomenų apsaugą
»» 71 proc. europiečių mano, kad, norėdami
gauti produktus ar paslaugas, jie neturi kito
pasirinkimo kaip tik atskleisti savo asmens
duomenis.
»» Pusė visų Europos interneto naudotojų
nerimauja galintys tapti sukčiavimo
aukomis, jeigu jų asmens duomenys būtų
netinkamai panaudoti. Maždaug septyni
iš dešimties žmonių yra susirūpinę, kad jų
duomenys gali būti panaudoti kitais tikslais
nei tas, kuriuo jie buvo surinkti.
»» Beveik visi europiečiai teigia, kad norėtų
būti informuoti, jeigu jų duomenys būtų
prarasti ar pavogti.
»» Tik apie trečdalis europiečių žino apie
nacionalinę valdžios instituciją, atsakingą už
jų asmens duomenų srities teisių apsaugą
(37 proc.).
»» Tik 15 proc. mano galintys visiškai
kontroliuoti informaciją, kurią jie pateikia
internete; vienas iš trijų asmenų (31 proc.)
mano, kad neturi jokių galimybių jos
kontroliuoti.
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Naujuoju reglamentu taip pat
užtikrinama galimybė laisvai ir
lengvai susipažinti su savo asmens
duomenimis, taigi jums bus paprasčiau
sužinoti, kokius jūsų asmens duomenis
saugo įmonės ir valdžios institucijos,
ir lengviau perduoti savo asmens
duomenis iš vieno paslaugos teikėjo
kitam – vadinamasis „duomenų
perkeliamumo“ principas.
Įgyvendinus reformą, bus reikalaujama,
kad, jeigu esama rizikos, jog gali būti
pažeistos asmens teisės, organizacijos,
nepagrįstai nedelsdamos (jeigu
įmanoma – per 72 valandas) informuotų
susijusius asmenis, ir atitinkamą
duomenų apsaugos instituciją, jeigu
asmens duomenys buvo atsitiktinai ar
neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti,
su jais susipažino neįgalioti asmenys
arba tie duomenys buvo jiems atskleisti.

„Pritaikytoji duomenų apsauga“ ir
„standartizuotoji duomenų apsauga“
taip pat taps esminiais ES duomenų
apsaugos taisyklių principais – tai
reiškia, kad duomenų apsaugos
priemonės į produktus ir paslaugas
turėtų būti įtrauktos ankstyviausiame
jų kūrimo etape ir kad privatumą
užtikrinančios numatytosios nuostatos
turėtų tapti norma, pvz., socialiniuose
tinkluose. Šiomis taisyklėmis
asmenų teisės bus praktiškai geriau
užtikrinamos.
Komisija ir nacionalinės duomenų
apsaugos institucijos kuo veiksmingiau
didins informuotumą apie šias teises ir
apie tai, kaip jomis galima pasinaudoti.

KUO TAI BUS NAUDINGA?
Geresnės duomenų apsaugos taisyklės
reiškia, kad būsite geriau informuoti
apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens
duomenys, ypač internete. Šios griežtesnės
duomenų apsaugos taisyklės padės
didinti pasitikėjimą interneto paslaugomis,
taigi galėsite ramiau naudotis naujomis
technologijomis ir visais vidaus rinkos
teikiamais pranašumais. Naujos, aiškios
ir patikimos laisvo duomenų judėjimo
taisyklės taip pat padės įmonėms tobulėti
duomenų apsaugai palankioje aplinkoje,
todėl didės naujoviškų paslaugų ir produktų
paklausa.

Kokie bus pagrindiniai pokyčiai?
»» „Teisė būti pamirštam“ padės jums valdyti su duomenų apsauga internete susijusią
riziką. Jeigu nebenorite, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi, ir nėra pateisinamų
priežasčių jų saugoti, šie duomenys bus ištrinti. Taisyklėmis siekiama fiziniams
asmenims suteikti daugiau galių, o ne šalinti informaciją apie praeities įvykius,
perrašyti istoriją ar apriboti spaudos laisvę.
»» Galėsite lengviau susipažinti su savo asmens duomenimis.
»» Turėsite teisę perduoti savo asmens duomenis iš vieno paslaugos teikėjo kitam.
»» Tais atvejais, kai reikalingas jūsų sutikimas, jūsų turi būti paprašyta jį išreikšti
aiškiu pritarimu.
»» Jūsų duomenys bus tvarkomi skaidriau, pateikiant lengvai suprantamą informaciją,
ypač vaikams.

Turite klausimų?

»» Įmonės ir organizacijos turės, nepagrįstai nedelsdamos, jus informuoti apie
duomenų saugumo pažeidimus, galinčius jums turėti neigiamų pasekmių. Jos taip
pat turės apie tai pranešti atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

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

»» Duomenų apsaugos teisės bus geriau užtikrinamos pažeidimų atveju taikant
patobulintas administracines ir teismines teisių gynimo priemones.

Susisiekite su „Europe Direct“:

»» Bus užtikrinta didesnė asmens duomenų tvarkytojų atsakomybė ir atskaitomybė
– atliekami rizikos duomenų apsaugai vertinimai, skiriami duomenų apsaugos
pareigūnai ir taikomi „pritaikytosios duomenų apsaugos“ bei „standartizuotosios
duomenų apsaugos“ principai.
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