Kaip ES duomenų apsaugos reforma
padės sustiprinti vidaus rinką?
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reikalus ir lyčių lygybę
atsakinga Komisijos narė

Europos duomenų
apsaugos institucijos
nustatė, kad gatvių
vaizdus fotografuojanti
kartografavimo įmonė, darydama
nuotraukas keliuose Europos
miestuose, rinko asmens duomenis iš
neapsaugotų belaidžio ryšio tinklų. Į šį
faktą duomenų apsaugos institucijos
sureagavo skirtingai: kai kurios
pareikalavo nedelsiant sunaikinti
duomenis, o kitos prašė juos išsaugoti
kaip įrodymus. Be to, skirtingų ES
valstybių institucijos pasirinko
skirtingus problemos sprendimo
būdus: kelios iš jų skyrė įmonei baudą,
o kitos nesiėmė jokių veiksmų. Toks
skirtingas požiūris į tą pačią situaciją
rodo, kad reikalingas nuoseklesnis
požiūris į asmens duomenų apsaugą ir
kovą su pažeidimais. Tai bus naudinga
ir įmonėms, ir piliečiams.
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KAIP SENOSIOS DUOMENŲ
APSAUGOS TAISYKLĖS TRUKDĖ
VEIKTI BENDRAJAI RINKAI?
Šiuo metu 28 ES valstybėse narėse
taikomos skirtingos ir nesuderintos
duomenų apsaugos taisyklės. Įmonėms
gali tekti atsižvelgti į ES valstybėse
narėse taikomus 28 skirtingus duomenų
apsaugos taisyklių rinkinius. Rezultatas
– skirtinga teisinė aplinka, dėl kurios
kyla teisinis netikrumas ir fiziniams
asmenims užtikrinama nevienoda
apsauga.
Dėl to įmonės taip pat patiria
nereikalingų išlaidų ir didelę
administracinę naštą. Tokia sudėtinga
padėtis įmones, ypač mažąsias ir
vidutines įmones (MVĮ), atgraso nuo
veiklos plėtojimo kitose ES valstybėse
narėse ir yra kliūtis ekonomikos
augimui.

Požiūris į duomenų apsaugą

»» Valdžios institucijomis (66 proc.)
pasitikima labiau nei komercinėmis
įmonėmis.
»» 69 proc. europiečių yra susirūpinę, kad
įmonių saugomi jų asmens duomenys gali
būti panaudoti kitais tikslais nei tas, kuriuo
jie buvo surinkti.
»» Daugiau kaip 4 iš 10 europiečių
pageidautų, kad duomenų apsaugos
taisyklių vykdymas būtų užtikrinamas
Europos lygmeniu (45 proc.), o kiek
mažesnė dalis norėtų, kad tai būtų daroma
nacionaliniu lygmeniu (42 proc.)

KO SIEKIAMA ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMA?
Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu nustatomos naujos
taisyklės, kuriomis siekiama pašalinti
vidaus rinkos veikimo kliūtis,
atsiradusias dėl to, kad 28 ES šalyse
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taikomi skirtingi teisės aktai. Taip ES
sudaromos vienodos duomenų tvarkymo
sąlygos. Reglamentu užtikrinamas
esminis duomenų apsaugos taisyklių
suderinimas ES lygmeniu ir vieno teisės
akto taikymas visoje ES. Taikant vieną
teisės aktą, per metus dėl sumažėjusios
administracinės naštos bus sutaupyta
2,3 mlrd. EUR.
Pagaliau Reglamentu nustatomas vieno
langelio principu veikiantis vykdymo
užtikrinimo mechanizmas: įmonėms ir
organizacijoms reikės tvarkyti reikalus
tik su viena duomenų apsaugos
institucija – institucija, įsteigta toje
šalyje, kurioje yra jų pagrindinė buveinė.

skatinamas ekonomikos augimas,
inovacijų diegimas ir darbo vietų
kūrimas. Tai bus ypač naudinga MVĮ.
Naująja tvarka ES įmonėms taip pat
suteikiamas pranašumas konkuruojant
pasauliniu mastu, nes jos, remdamosi
patikima reglamentavimo sistema,
galės savo klientus patikinti, kad
vertingi jų asmens duomenys bus
tvarkomi apdairiai ir stropiai. Įmonėms,
siūlančioms debesų kompiuterijos
– nuotolinio duomenų saugojimo ir
tvarkymo kompiuterių serveriuose –
paslaugas, pasitikėjimas ES darnia
reglamentavimo sistema bus esminis
pranašumas ir patrauklus aspektas
investuotojams.

Turėdami vienodas teises visoje ES,
žmonės taip pat bus labiau užtikrinti,
kad jų duomenų apsauga bus vienodai
patikima, kad ir kur jų duomenys būtų
tvarkomi.

Nacionalinės duomenų apsaugos
institucijos bendradarbiaus
platesnio masto poveikį Europoje
turinčiais klausimais, taip užtikrindamos,
kad visi europiečiai galėtų būti ramūs ,
jog jų teisės yra apsaugotos visoje ES ,
kad ir kurioje ES vietoje jie gyventų.

»» Visoje ES taikomas vienas teisės aktas.

KUO TAI BUS NAUDINGA?

»» Vieno langelio principu veikiantis vykdymo užtikrinimo mechanizmas – kiekviena įmonė
yra atskaitinga tik vienai duomenų apsaugos institucijai.

Kokie yra pagrindiniai pokyčiai?

»» Glaudesnis duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimas platesnio masto poveikį
Europoje turinčiais klausimais.

Taikant griežtesnę, paprastesnę ir
aiškesnę duomenų apsaugos sistemą,
įmonės bus skatinamos išnaudoti
visas bendrosios skaitmeninės rinkos
teikiamas galimybes ir taip bus

»» Reglamentavimo aplinkos supaprastinimas radikaliai sumažinant biurokratizmą ir
panaikinant nereikalingus formalumus, pvz., bendruosius pranešimo reikalavimus, kurie
šiuo metu kainuoja apie 130 mln. EUR per metus.

Turite klausimų?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Susisiekite su „Europe Direct“:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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