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Atsiradus debesų kompiuterijos
paslaugoms, duomenys
gali būti tvarkomi Pekine,
saugomi Bostone, o naudojami
Budapešte. Skaitmeniniame amžiuje
duomenys nuolat perduodami tarp šalių ir
ES viduje, ir už jos ribų. Tačiau ne visos šalys
užtikrina vienodą asmens duomenų apsaugos
lygį.
Viena iš priemonių, kurią galima panaudoti
asmens duomenims veiksmingai apsaugoti,
kai šie yra perduodami arba tvarkomi už
ES ribų, yra įmonėms privalomos taisyklės.
Įmonės gali šias taisykles taikyti savanoriškai
ir jos gali būti taikomos duomenų perdavimui
tarp įmonių, priklausančių tai pačiai įmonių
grupei. Šiuo metu, kad įmonėms privalomos
taisyklės būtų patvirtintos, jas turi patvirtinti
bent trys duomenų apsaugos institucijos.

Naujuoju Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu įmonėms privalomos
taisyklės bus supaprastintos, o tvirtinimo
procedūra bus racionalizuota – taisykles
tvirtins ne kelios, o viena duomenų
apsaugos institucija.
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KODĖL TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS YRA
SVARBUS?
Asmens duomenys vis dažniau kerta ir
virtualias, ir geografines sienas ir yra
saugomi daugelio šalių serveriuose ES
viduje ir už jos ribų. Tokia yra debesų
kompiuterijos prigimtis. Dėl globalaus
duomenų srautų pobūdžio asmens
duomenų apsaugos teisės turi būti geriau
užtikrinamos tarptautiniu lygmeniu.
Tam reikia tvirtų asmens duomenų
apsaugos principų, kuriais būtų siekiama
palengvinti asmens duomenų judėjimą
tarp šalių ir kartu užtikrinti aukšto lygio
bei nuoseklią apsaugą , tačiau be spragų
ir vengiant nereikalingo sudėtingumo.

KO SIEKIAMA ES DUOMENŲ
APSAUGOS REFORMA?
Siekiant spręsti šiuos uždavinius,
naujuoju Bendruoju duomenų apsaugos
reglamentu nustatyta sistema, kuria
bus užtikrinama, kad, perdavus asmens
duomenis už ES ribų, jie ir toliau būtų
saugomi pagal ES standartus. Šią
sistemą sudaro aiškios taisyklės, kuriose
apibrėžiama, kada ES teisė taikoma
už ES ribų įsteigtoms įmonėms ar
organizacijoms, visų pirma patikslinant,
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Požiūris į duomenų apsaugą

»» Pusė visų Europos interneto naudotojų
nerimauja, kad gali tapti sukčiavimo
aukomis, jeigu jų asmens duomenys būtų
netinkamai panaudoti (50 proc.).
»» Mažiau nei trečdalis europiečių pasitiki
telefono ryšio paslaugas teikiančiomis
bendrovėmis ir interneto paslaugų teikėjais
(33 proc.), o mažiau nei ketvirtadalis
– interneto įmonėmis, pvz., paieškos
sistemomis, socialinės tinklaveikos
svetainėmis ir elektroninio pašto paslaugų
tiekėjais (24 proc.).
»» Beveik visi europiečiai pritaria vienodai
teisių apsaugai visoje ES, nesvarbu, kurioje
šalyje būtų įsisteigusi paslaugą siūlanti
įmonė (89 proc.).

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

kad ES taisyklės taikomos visais
atvejais, kai organizacijos veikla
yra susijusi su prekių ar paslaugų
siūlymu ES piliečiams arba su jų
elgesio stebėjimu. Taikant naują
supaprastintą procedūrą, pagal kurią
priimami vadinamieji „sprendimai dėl
tinkamumo“, bus užtikrintas laisvas
informacijos judėjimas tarp ES ir ne
ES šalių. Sprendimas dėl tinkamumo
– tai pripažinimas, kad, taikydama
nacionalinę teisę arba laikydamasi
tarptautinių įsipareigojimų, konkreti
ES nepriklausanti šalis užtikrina
tinkamo lygio duomenų apsaugą.
Tokie sprendimai dėl tinkamumo bus
priimami Europos lygmeniu, remiantis
aiškiais kriterijais, kurie taip pat bus
taikomi policijos bendradarbiavimo ir
baudžiamosios teisenos srityse.
Aiškios ir tikslios taisyklės pasauliniu
mastu veiklą vykdančioms įmonėms
bus naudingos taikant įmonėms
privalomas taisykles, be to, tais
atvejais, kai duomenų perdavimui
taikomos patvirtintos įmonėms
privalomos taisyklės arba standartinės
sutarties sąlygos, nebereikės gauti
išankstinio leidimo. Reglamentu
skatinamas veiksmingas tarptautinis
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apsaugos institucijų ir ne ES institucijų
bendradarbiavimas duomenų apsaugos
užtikrinimo srityje, padedant atlikti
tyrimus, keičiantis informacija ir
perduodant skundus.
Galiausiai, skatinant taikyti visuotinius
standartus, Reglamentu bus toliau
užtikrinamas Europos vadovaujamasis
vaidmuo apsaugant duomenų srautus
visame pasaulyje.

Kartu turėtų būti apsaugoti ir už ES
ribų perduodami duomenys. Įmonėms,
įsipareigojusioms užtikrinti aukšto lygio
duomenų apsaugą, turėtų būti suteiktos
paprastos priemonės, skirtos teisėtam
duomenų perdavimui palengvinti.
Bendradarbiavimas su trečiosiomis
šalimis taikant šias naujas taisykles padės
užtikrinti europiečių asmens duomenų
saugumą, kad ir kur pasaulyje jie būtų
saugomi

KUO TAI BUS NAUDINGA?
Reglamentu bus užtikrinama, kad, ES
bendradarbiaujant su valstybėmis, kurios
nėra ES narės, piliečių duomenys būtų
apsaugoti visame pasaulyje, o ne tik ES
viduje. Tai padės padidinti tarptautinį
pasitikėjimą asmens duomenų apsauga,
kad ir kur duomenys būtų saugomi.
Taip savo ruožtu bus skatinamos ES
įmonių augimo galimybės. ES duomenų
apsaugos standartai turi būti taikomi, kad
ir kur būtų tvarkomi su ES piliečiais susiję
duomenys.

Kokie yra pagrindiniai pokyčiai?

»» Nustatytos aiškios taisyklės, kuriose apibrėžiama, kada ES teisė taikoma už ES ribų
įsikūrusiems duomenų valdytojams, visų pirma nurodant, kad ES taisyklės taikomos
visais atvejais, kai duomenų valdytojo veikla yra susijusi su prekių ar paslaugų
siūlymu ES piliečiams arba su jų elgsenos stebėjimu.
»» Sprendimai dėl tinkamumo , kuriais leidžiamas laisvas informacijos judėjimas tarp
ES ir ne ES šalių, priimami ES lygmeniu supaprastinta tvarka, remiantis aiškiais
kriterijais, kurie taip pat bus taikomi policijos bendradarbiavimo ir baudžiamosios
teisenos srityse.

Turite klausimų?

»» Užtikrinama, kad teisėtas duomenų perdavimas taptų lengvesnis ir paprastesnis,
ir tuo tikslu sugriežtinamos ir supaprastinamos kitos tarptautinio duomenų
perdavimo taisyklės, visų pirma:

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

»» supaprastinamas naudojimasis tokiomis priemonėmis kaip „įmonėms privalomos
taisyklės“, o jų naudojimo sritis išplečiama, kad jas būtų galima taikyti ir duomenų
tvarkytojams, ir įmonių grupėse, ir taip geriau atsižvelgti į duomenų tvarkymo
veikloje, ypač debesų kompiuterijos srityje, dalyvaujančių subjektų įvairovę.
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