Kaip ES reforma padės duomenų apsaugos
taisykles suderinti su naujais technologiniais
laimėjimais?
Informacijos suvestinė | 2016 m. sausio mėn.
Věra Jourová
Už teisingumą, vartotojų
reikalus ir lyčių lygybę
atsakinga Komisijos narė

PASLAUGOS TEIKĖJO
PAKEITIMAS – KAIP
VEIKIA DUOMENŲ
PERKELIAMUMAS?
Socialiniai tinklai ir nuotraukų
dalijimosi svetainės leidžia žmonėms
saugoti šimtus nuotraukų, asmeninių
pranešimų ir kontaktų. Jeigu, pvz.,
asmuo, įkėlęs nuotraukas į nuotraukų
dalijimosi svetainę, nusprendžia
naudotis kito paslaugų teikėjo
paslaugomis, jis gali be jokių kliūčių
ar praradimų perduoti visas šias
nuotraukas kitam paslaugų teikėjui.
Pasaulyje, kuriame technologijos
nuolat tobulėja, naudotojai neturėtų
būti pririšti prie vieno paslaugų
teikėjo, nes taip jiems tiesiog
nepatogu perkelti savo duomenis.
Tokia praktika slopinama konkurencija
ir mažinama pasirinkimo laisvė.
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KOKIŲ SUNKUMŲ KYLA SIEKIANT
UŽTIKRINTI DUOMENŲ APSAUGĄ
SKAITMENINĖJE APLINKOJE?
Sparčiai kintant technologijoms ir
vykstant globalizacijai, smarkiai pakito
asmens duomenų rinkimo, susipažinimo
su jais, jų naudojimo ir perdavimo
būdai. Yra kelios pagrįstos priežastys
peržiūrėti ir patobulinti dabartines
taisykles, kurios buvo priimtos 1995 m.:
vis labiau globalizuoti duomenų srautai,
tai, kad asmens duomenys renkami,
perduodami ir jais keičiamasi dideliais
kiekiais visuose žemynuose bei visame
pasaulyje ir tai užtrunka vos kelias
milisekundes, ir debesų kompiuterijos
atsiradimas. Kadangi duomenys gali
būti ir yra akimirksniu perduodami iš
vienos jurisdikcijos į kitą, įskaitant už
ES ribų, duomenų apsaugos priežiūros
institucijoms kyla nauji uždaviniai , visų
pirma – debesų kompiuterijos srityje,
kurioje asmenys gali kompiuteriniais
ištekliais naudotis nuotoliniu būdu,
užuot saugoję juos vietoje. Siekiant
užtikrinti nuolatinę duomenų apsaugą,
taisykles reikia suderinti su technologine
pažanga.

Požiūris į duomenų apsaugą
»» Dauguma žmonių (71 proc.) tebemano, kad
asmens duomenų pateikimas tampa vis
didesne šiuolaikinio gyvenimo dalimi ir kad,
norėdami gauti produktus ar paslaugas, jie
neturi kito pasirinkimo kaip tik juos pateikti.
»» Daugiau kaip pusė internetu besinaudojančių
europiečių bent kartą per savaitę naudojasi
interneto socialiniu tinklu. Maždaug tiek pat
asmenų naudojasi ir pranešimų siuntimo ar
pokalbių svetainėmis.
»» 69 proc. žmonių teigia, kad visais atvejais,
prieš renkant ir tvarkant jų duomenis, tam
turėtų būti prašoma aiškaus jų sutikimo.
»» Daugiau kaip šeši iš dešimties respondentų
teigia nepasitikintys fiksuotojo ar judriojo
telefono ryšio paslaugas teikiančiomis
bendrovėmis ir interneto paslaugų teikėjais
(62 proc.) ar interneto įmonėmis (63 proc.).
»» 67 proc. mano, jog svarbu turėti galimybę
asmens duomenis perduoti naujam
interneto paslaugų teikėjui („duomenų
perkeliamumas“).
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KO SIEKIAMA ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMA?
Naujuoju Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu visoje ES nustatomas
vienas bendras technologiniu požiūriu
neutralių ir į ateitį orientuotų taisyklių
rinkinys. Tai reiškia, kad, nesvarbu, kaip
technologijos ir skaitmeninė aplinka
vystysis ateityje, asmens duomenys
ES bus gerai apsaugoti, o asmenų
pagrindinė teisė į duomenų apsaugą bus
gerbiama.
Naujuoju reglamentu taip pat bus geriau
užtikrinama „teisė būti pamirštam“, t. y.
jeigu asmuo nebenori, kad jo asmens
duomenys būtų tvarkomi, ir organizacija
neturi pateisinamų priežasčių jų saugoti,
šie duomenys turi būti pašalinti iš jos
sistemos.
Piliečiai taip pat turės teisę į duomenų
perkeliamumą, t. y. teisę gauti savo
duomenų kopiją iš vienos interneto
įmonės ir perduoti ją kitai, pirmajai
įmonei nesudarant jokių kliūčių tai
padaryti. Šie pasiūlymai padės didinti
pasitikėjimą interneto aplinka, o tai
yra naudinga ir asmenims, ir įmonėms.

Naujosiomis taisyklėmis bus sudarytos
sąlygos sąžiningai konkurencijai: visos
ne ES įmonės, siūlydamos prekes ar
paslaugas ES, turės taikyti tas pačias
taisykles kaip ES įmonės.

KUO TAI BUS NAUDINGA?
Pelnius vartotojų pasitikėjimą, jie bus
labiau linkę naudotis naujoviškomis
technologijomis ir apsipirkti internete,
galėdami būti visiškai tikri, kad jų
asmens duomenys bus apsaugoti.
Padidėjus privatumo nepažeidžiančių
produktų ir paslaugų paklausai, bus
skatinamos naujos investicijos ir naujų
darbo vietų kūrimas, o bendrojoje
rinkoje bus sudarytos sąlygos užtikrinti
didesnį prekių pasirinkimą mažesnėmis
kainomis. Toks ekonominės veiklos
suaktyvėjimas taip pat padės įmonėms,
ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms
(MVĮ), bendrojoje rinkoje išnaudoti
visas savo galimybes. Taikant į ateitį
orientuotas, technologiniu požiūriu
neutralias taisykles, Komisijos
pasiūlymais bus užtikrinama, kad
duomenų apsaugos internete klausimai
būtų sprendžiami pateikiant ilgalaikius
sprendimus. ES duomenų apsaugos

reforma bus sudarytos sąlygos teikti
didžiųjų duomenų paslaugas Europoje
ir šiuo tikslu bus skatinama taikyti
tokius principus, kaip standartizuotoji
ir pritaikytoji duomenų apsauga,
didinamas skaidrumas, vartotojų
pasitikėjimas ir, užtikrinant naująją teisę
į duomenų perkeliamumą bei sudarant
visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms
įmonėms vienodas sąlygas, skatinama
konkurencija.

Kokie bus pagrindiniai pokyčiai?
»» Bus užtikrinta galimybė lengvai susipažinti su savo asmens duomenimis ir laisvė
perduoti asmens duomenis iš vieno paslaugos teikėjo kitam.
»» Siekiant padėti žmonėms geriau valdyti su duomenų apsauga internete susijusią
riziką, bus įtvirtinta teisė būti pamirštam. Jeigu asmenys nebenori, kad jų
duomenys būtų tvarkomi, ir nėra pateisinamų priežasčių jų saugoti, šie duomenys
bus ištrinti.

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

»» Bus užtikrinta, kad tais atvejais, kai asmens duomenims tvarkyti reikalingas
asmens sutikimas, jis visada būtų išreiškiamas aiškiu pritarimu.

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

»» Bus užtikrinta, kad visoje ES būtų taikomas vienas bendras taisyklių rinkinys.
»» Bus nustatytos aiškios taisyklės, kuriose bus apibrėžiama, kada ES teisė taikoma už
ES ribų įsikūrusiems duomenų valdytojams.
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