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TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM.
Austrijos teisės studentas
paprašė jam pateikti visą
jo profilyje socialinės tinklaveikos
svetainės apie jį saugomą informaciją.
Socialinis tinklas jam atsiuntė 1 224
puslapius informacijos. Ją sudarė
kelerių metų nuotraukos, žinutės
ir studento puslapyje paskelbti
įrašai, įskaitant tuos, kuriuos jis
manė esąs ištrynęs. Jis suprato, kad
svetainė apie jį renka daug daugiau
informacijos, negu jis manė, ir kad
jo ištrinta informacija, įskaitant tą,
kurios tinklaveikos svetainei nereikia,
tebėra saugoma.

KOKIOS PROBLEMOS YRA
SUSIJUSIOS SU SOCIALINE
TINKLAVEIKA?
Socialiniai tinklai yra naudinga priemonė
ryšiams su draugais, šeima ir kolegomis
palaikyti, tačiau su jų naudojimu taip
pat yra susijusi rizika, kad jūsų asmens
duomenis, nuotraukas ir komentarus
gali matyti daugiau žmonių, nei jūs
įsivaizduojate. Kai kuriais atvejais tai
gali turėti finansinių ir psichologinių
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pasekmių, taip pat poveikį reputacijai.
Dauguma europiečių (71 proc.) mano,
kad asmens duomenų atskleidimas
tampa vis didesne šiuolaikinio
gyvenimo dalimi. Kartu daugiau kaip
šeši iš dešimties naudotojų teigia
nepasitikintys fiksuotojo ar judriojo
telefono ryšio paslaugas teikiančiomis
bendrovėmis ir interneto paslaugų
tiekėjais (62 proc.) ar interneto
įmonėmis (63 proc.). Jie mano
negalintys visiškai kontroliuoti savo
duomenų.

KO SIEKIAMA PAKEITIMAIS?
Naujosiomis taisyklėmis geriau
užtikrinama teisė būti pamirštam, t.
y. jeigu nebenorite, kad jūsų asmens
duomenys būtų tvarkomi, ir organizacija
neturi pateisinamų priežasčių jų saugoti,
šie duomenys turi būti pašalinti iš jos
sistemos. Būtent duomenų valdytojai
turi įrodyti, kad jiems reikia pasilaikyti
duomenis, o ne jūs turite įrodyti,
kad jūsų duomenų rinkti nebūtina.
Teikėjai turi laikytis „standartizuotosios
duomenų apsaugos“ principo, kuris
reiškia, kad numatytosios nuostatos
turi būti tos, kuriomis užtikrinamas
didžiausias privatumas. Įmonės
privalės kuo aiškiau, suprantamiau
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Požiūris į duomenų apsaugą
»» 71 proc. europiečių nuomone, asmens
duomenų atskleidimas tampa vis didesne
šiuolaikinio gyvenimo dalimi.
»» Svarbiausia duomenų atskleidimo
priežastis – atlikti mokėjimą internetu (46
proc.) arba gauti įsigytą prekę (44 proc.) ir
prieigą prie paslaugos (36 proc.).
»» Dauguma žmonių yra susirūpinę tuo, kad
interneto įmonės gali jų asmens duomenis
naudoti reklamai, kuri būtų pritaikyta
pagal poreikius.
»» Tik penktadalis respondentų teigia, kad
visada yra informuojami apie duomenų
rinkimo sąlygas ir galimus jų panaudojimo
būdus, kai jų prašoma pateikti asmens
duomenis internetu.
»» Kiek daugiau nei keturi iš dešimties
interneto socialinių tinklų naudotojų
nebandė keisti savo privatumo nuostatų.
»» Iš tų, kurie nėra keitę savo privatumo
nuostatų, apie ketvirtadalis to nepadarė,
nes pasitiki, kad svetainės yra nustačiusios
tinkamas nuostatas.

Specialusis Eurobarometro tyrimas Nr. 431
„Duomenų apsauga“,
2015 m. birželio mėn.

ir skaidriau jus informuoti apie tai,
kaip bus naudojami jūsų asmens
duomenys, kad jūs turėtumėte
geriausias galimybes nuspręsti,
kokiais duomenimis norite dalintis. Ši
informacija gali būti pateikiama kartu su
lengvai suprantamomis standartinėmis
piktogramomis.

Atsižvelgiant į tai, kad technologijų
sektorius tiesiogiai sudaro 20 proc.
bendro našumo augimo Europoje ir
šiam sektoriui skiriama 40 proc. visų
investicijų, ES ekonomikos augimui
skatinti yra gyvybiškai būtina užtikrinti
žmonių pasitikėjimą internetinėmis
paslaugomis.

Po duomenų apsaugos reformos
galėsite lengviau susipažinti su savo
duomenimis, taip pat įgysite teisę
į duomenų perkeliamumą, t. y. bus
lengviau perduoti asmens duomenis
iš vieno paslaugos teikėjo kitam.
Įgyvendinus šią reformą, taip pat bus
užtikrinta, kad naudotojai, duodami
įmonėms sutikimą naudoti jų asmens
duomenis, šį sutikimą išreikštų
aiškiu pritarimu ir visiškai suvokdami
savo veiksmus. Taip naudotojams
bus suteikta galimybė kontroliuoti
savo duomenis ir tai padės didinti
pasitikėjimą elektronine aplinka.

Didėjant duomenų srautų globalizacijai
ir plečiantis debesų kompiuterijos
rinkai, kyla rizika, kad žmonės praras
savo internetinių duomenų kontrolę.
Taikant naująsias taisykles, žmonėms
bus sudarytos sąlygos kontroliuoti savo
asmens duomenis ir bus skatinamas
pasitikėjimas socialine žiniasklaida
ir apskritai prekyba internetu bei
komunikacijomis.

Kokie bus pagrindiniai pokyčiai?

KODĖL TAI YRA NAUDINGA
SKAITMENINEI EKONOMIKAI?

»» Siekiant padėti žmonėms geriau valdyti su duomenų apsauga internete susijusią
riziką, bus geriau užtikrinama „teisė būti pamirštam“. Jeigu asmenys nebenori,
kad jų duomenys būtų tvarkomi, ir nėra pateisinamų priežasčių jų saugoti, šie
duomenys bus ištrinti. Taisyklėmis siekiama žmonėms suteikti daugiau galių, o ne
šalinti informaciją apie praeities įvykius, perrašyti istoriją ar apriboti spaudos laisvę.

Kad žmonės labiau pasitikėtų
internetinėmis paslaugomis ir apskritai
skaitmenine ekonomika, būtina užtikrinti
aukštą duomenų apsaugos lygį. Nerimas
dėl privatumo yra viena pagrindinių
priežasčių, dėl kurios žmonės
neperka prekių ir paslaugų internetu.

»» Bus užtikrinta galimybė lengvai susipažinti su savo duomenimis.
»» Asmenims bus suteikta teisė laisvai perduoti asmens duomenis iš vieno paslaugos
teikėjo kitam (duomenų perkeliamumas).
»» Bus užtikrinta, kad tais atvejais, kai sutikimas naudojamas kaip teisinis duomenų
tvarkymo pagrindas, jis būtų išreiškiamas pareiškimu arba aiškiu pritarimu.
»» Bus griežtinama duomenų tvarkytojų atsakomybė ir atskaitomybė ir šiuo
tikslu bus reikalaujama skirti duomenų apsaugos pareigūnus įmonėse, kuriose,
vykdant pagrindinę veiklą, dideliu mastu tvarkomi asmens duomenys, taip pat,
siekiant užtikrinti, kad jau prekių ir paslaugų koncepcijos kūrimo etape būtų
nustatytos tinkamos duomenų apsaugos nuostatos ir priemonės, bus taikomi
„standartizuotosios duomenų apsaugos“ ir „pritaikytosios duomenų apsaugos“
principai.
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