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ZMĚNA POSKYTOVATELE
SLUŽEB – JAK FUNGUJE
PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ?

JAKÝM ZPŮSOBEM DIGITÁLNÍ
PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE OCHRANU
ÚDAJŮ?

Do sociálních sítí a na stránky pro
sdílení fotografií mohou lidé ukládat
stovky fotografií, osobních vzkazů a
kontaktů. Pokud se například osoba,
která fotografie na takové stránky
umístila, rozhodne přejít k jinému
poskytovateli služeb, měla by mít
možnost převést k němu všechny své
fotografie, a to bez jakýchkoli obtíží či
ztrát. Ve světě, v němž se technologie
soustavně vyvíjí, by uživatelé neměli
být vázáni na určitého poskytovatele
pouze proto, že je pro ně obtížné
převést údaje k jinému poskytovateli.
Takovéto překážky dusí hospodářskou
soutěž a omezují výběr.

Rychlé tempo technologických změn a
globalizace od základu změnily rozsah
a způsob sběru, používání a přenosu
osobních údajů a také přístupu k nim.
Pro přezkum a zdokonalení stávajících
pravidel přijatých v roce 1995 existuje
řada pádných důvodů: toky údajů se
stále více globalizují, osobní informace
jsou ve zlomku vteřiny v obrovských
množstvích shromažďovány, přenášeny
a vyměňovány mezi kontinenty i po
celém světě a objevil se tzv. cloud
computing. Zejména cloud computing
– při němž mají lidé k počítačovým
zdrojům vzdálený přístup, místo toho,
aby byly uchovávány lokálně – působí
dozorovým úřadům pro ochranu údajů
nové problémy, jelikož údaje mohou
být během okamžiku přenášeny z jedné
jurisdikce do druhé, a to i mimo EU, k
čemuž také skutečně dochází. Aby byla
zaručena nepřetržitá ochrana údajů,
je třeba uvedená pravidla přizpůsobit
technologickému vývoji.

Generální ředitelství pro
spravedlnost a spotřebitele

Postoje k ochraně údajů
»» Velká většina lidí (71 %) stále uvádí, že
poskytování osobních údajů čím dál tím víc
patří k modernímu životu, a je smířena s tím,
že pokud nějaké výrobky nebo služby chtějí,
nezbývá jim, než tyto údaje poskytnout.
»» Více než polovina Evropanů, kteří používají
internet, využije alespoň jednou za týden
internetové sociální sítě. Podobná část
populace používá internetové stránky
nabízející zasílání zpráv nebo chat.
»» Celkem 69 % lidí uvádí, že jejich výslovný
souhlas by měl být před shromážděním
nebo zpracováním jejich údajů požadován ve
všech případech.
»» Více než šest z deseti respondentů uvádí, že
nedůvěřují poskytovatelům pevných linek či
mobilním operátorům ani poskytovatelům
internetových služeb (62 %) nebo
internetovým podnikům (63 %).
»» Pro 67 % respondentů je důležité, aby mohli
přenést osobní údaje k novému poskytovateli
on-line služby („přenositelnost údajů“).
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V ČEM SPOČÍVÁ REFORMA
OCHRANY ÚDAJŮ V EU?
Nové obecné nařízení o ochraně údajů
přináší jednotný a technologicky
neutrální soubor pravidel pro celou
EU, který bude odolný vůči budoucím
změnám. To znamená, že bez ohledu na
to, jak se budou technologie a digitální
prostředí v budoucnosti vyvíjet, budou
osobní údaje jednotlivců v EU v bezpečí
a bude dodržováno jejich základní právo
na ochranu údajů.
Nové nařízení rovněž posílí tzv. „právo
být zapomenut“, což znamená, že pokud
si již někdo nepřeje, aby jeho osobní
údaje byly zpracovávány, a neexistuje
žádný legitimní důvod k tomu, aby je
daná organizace uchovávala, musí být z
jejího systému odstraněny.
Občané budou mít rovněž právo na
přenositelnost údajů, což znamená,
že budou moci od jedné internetové
společnosti získat kopii svých údajů a
přenést ji k jiné společnosti, aniž by jim
v tom prvně uvedená společnost jakkoli
bránila. Tyto návrhy pomohou zvýšit
důvěru na internetu, což je přínosné pro

občany i podniky. Nová pravidla vytvoří
spravedlivou hospodářskou soutěž:
když budou společnosti ze třetích zemí
nabízet zboží nebo služby v EU, budou
vždy muset uplatňovat stejná pravidla
jako společnosti z EU.

CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?
Díky této důvěře budou moci
spotřebitelé používat inovativní
technologie a nakupovat na internetu
s naprostou jistotou, že jejich osobní
údaje budou chráněny. Zvýšená
poptávka po výrobcích a službách, které
zachovávají ochranu údajů, podpoří nové
investice a tvorbu nových pracovních
míst a uvolní potenciál jednotného trhu
za účelem poskytování větší nabídky
zboží za nižší ceny. Podniky, zejména
ty malé a střední, budou díky tomuto
zvýšení hospodářské činnosti moci v
plné míře rozvinout svůj potenciál v
rámci jednotného trhu. Návrhy Komise
zavádí technologicky neutrální předpisy
odolné vůči budoucím změnám, a
tím přinesou dlouhodobou jistotu v
oblasti problematiky ochrany údajů
na internetu. Reforma ochrany údajů
v EU umožní poskytování služeb dat

velkého objemu v Evropě tím, že
podpoří přijetí takových zásad, jako je
standardní nastavení ochrany údajů
(„data protection by default“) a ochrana
údajů již od návrhu („data protection by
design“), které posílí transparentnost,
důvěru spotřebitelů i hospodářskou
soutěž prostřednictvím nového práva
na přenositelnost údajů a vytvořením
rovných podmínek pro všechny
společnosti působící na jednotném trhu.

V čem budou spočívat hlavní změny?
»» Bude zaručen snadný přístup k vlastním osobním údajům a právo převádět osobní
údaje od jednoho poskytovatele služeb ke druhému.
»» Bude zavedeno právo být zapomenut, které lidem pomůže lépe se vypořádat s
riziky, která souvisejí s ochranou údajů na internetu. Pokud si lidé již nepřejí, aby
jejich údaje byly zpracovávány, a pokud neexistují žádné legitimní důvody k tomu,
aby tyto údaje byly uchovávány, budou vymazány.

Chcete se na něco zeptat?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_cs.htm
Kontaktujte službu Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Bude zaručeno, že kdykoli je ke zpracování osobních údajů vyžadován souhlas
jednotlivce, musí být poskytnut formou zjevného potvrzení.
»» Bude zaručen jediný soubor pravidel platný v celé EU.
»» Zavedou se jasná pravidla, která určí, kdy správci údajů mimo Unii podléhají
právu EU.
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