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Tzv. cloud computing znamená,
že údaje lze například zpracovat
v Pekingu, uložit v Bostonu a
získat k nim přístup v Budapešti.
V digitálním věku jsou údaje běžně přenášeny
mezi zeměmi uvnitř EU i mimo ni. Ne všechny
země však zajišťují stejnou úroveň jejich
ochrany.
Jedním z nástrojů, které lze použít k účinné
ochraně osobních údajů v případě, že jsou
přenášeny nebo zpracovány mimo EU, jsou
závazná podniková pravidla. Podniky mohou
tato pravidla přijmout dobrovolně a lze je
použít k přenosu údajů mezi společnostmi,
které jsou součástí téže skupiny. Aby mohla
být závazná podniková pravidla schválena,
musí je v současné době ověřit nejméně tři
orgány pro ochranu údajů.
Nové obecné nařízení o ochraně údajů tato
závazná podniková pravidla zjednoduší
a zvýší efektivitu schvalovacího procesu,
protože pravidla bude místo několika orgánů
pro ochranu údajů schvalovat pouze jediný.
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PROČ JE MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE DŮLEŽITÁ?
Osobní údaje při přenosu stále častěji
překračují hranice (jak virtuální,
tak zeměpisné) a jsou ukládány na
serverech v řadě různých zemí jak v
EU, tak mimo ni. To je podstatou tzv.
cloud computingu. Jelikož toky údajů
proudí po celém světě, je třeba posílit
práva jednotlivců na ochranu údajů
v mezinárodním měřítku. K tomu
jsou zapotřebí pevné zásady ochrany
osobních údajů, které usnadní tok
osobních údajů přes hranice a zároveň
zaručí silnou a důslednou ochranu, jež
nemá žádné mezery ani není zbytečně
složitá.

V ČEM SPOČÍVÁ REFORMA
OCHRANY ÚDAJŮ V EU?
Nové obecné nařízení o ochraně údajů
v reakci na tyto výzvy zavádí systém,
který zaručí, aby při přenosu údajů
mimo EU nedocházelo ke snížení úrovně
jejich ochrany. Součástí tohoto systému
jsou jasná pravidla, která definují, kdy
společnosti nebo organizace ze zemí
mimo Unii podléhají evropskému právu,
a zejména pak vyjasňují, že kdykoli se
činnost organizace týká nabízení zboží či
služeb osobám v EU nebo monitorování
Právo a
spotřebitelé

Postoje k ochraně údajů

»» Polovina evropských uživatelů internetu se
obává, že se kvůli zneužití svých osobních
údajů stane obětí podvodu (50%).
»» Třetina Evropanů důvěřuje telefonním
společnostem a poskytovatelům
internetových služeb (33 %) a necelá
čtvrtina jich důvěřuje internetovým
společnostem, například vyhledávačům,
sociálním sítím a e-mailovým službám
(24 %).
»» Téměř všichni Evropané jsou pro to, aby
byla v celé EU zajištěna stejná práva na
ochranu, bez ohledu na to, v jaké zemi
sídlí společnost, která příslušnou službu
poskytuje (89 %).
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jejich chování, uplatní se pravidla Unie.
Nový zjednodušený postup pro tzv.
„rozhodnutí o přiměřenosti“ umožní, aby
mohly informace volně proudit mezi
zeměmi EU a zeměmi, které členy Unie
nejsou. Rozhodnutím o přiměřenosti
se bere na vědomí, že daná třetí země
zaručuje svými právními předpisy nebo
mezinárodními závazky přiměřenou
úroveň ochrany údajů. Takováto
rozhodnutí o přiměřenosti budou
přijímána na evropské úrovni na základě
jednoznačných kritérií, která se uplatní
také na policejní spolupráci a trestní
soudnictví.
Nadnárodní podniky budou mít k
dispozici jasná a jednoznačná pravidla
pro uplatňování závazných podnikových
pravidel. Zároveň budou těžit ze
skutečnosti, že při přenosech údajů,
které podléhají závazným podnikovým
pravidlům nebo standardním smluvním
doložkám, již nebude vyžadován
předchozí souhlas. Díky pomoci při
vyšetřování, výměně informací a
postupování stížností toto nařízení
podpoří účinnou mezinárodní spolupráci
při zaručování ochrany údajů mezi
Komisí, evropskými orgány pro ochranu
údajů a úřady ve třetích zemích.

CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?
V případech, kdy EU spolupracuje se
zeměmi, které nejsou členy Unie, nařízení
zaručí, že údaje občanů budou chráněny
po celém světě, a nikoli pouze v EU. To
pomůže zvýšit mezinárodní důvěru lidí v
ochranu osobních údajů bez ohledu na to,
kde se údaje nacházejí. Díky tomu budou
mít podniky v EU více příležitostí k rozvoji.
Normy EU pro ochranu údajů se musí
uplatňovat bez ohledu na to, kde jsou
údaje o osobách z EU zpracovávány.
Zároveň by měly být chráněny údaje
přenášené mimo EU. Podnikům, které
zaručují vysokou úroveň ochrany údajů, by
měly být poskytnuty jednoduché nástroje
k usnadnění zákonných přenosů údajů.
Spolupráce s třetími stranami při realizaci
těchto nových pravidel zaručí bezpečnost
osobních informací Evropanů na celém
světě.

Jaké jsou nejvýznamnější změny?

Na závěr je třeba zmínit, že
prosazováním celosvětových norem toto
nařízení zajišťuje Evropě čelní postavení
při ochraně toků údajů na celém světě.

»» Jasná pravidla, která upravují případy, kdy správci údajů ze zemí mimo Unii
podléhají evropskému právu. Pravidla za tímto účelem zejména stanoví, že kdykoli
se činnost správců týká nabízení zboží či služeb osobám v EU nebo monitorování
jejich chování, uplatní se pravidla Unie
»» Na evropské úrovni se budou na základě jednoznačných kritérií, která se uplatní
také na policejní spolupráci a trestní soudnictví, přijímat efektivnější rozhodnutí o
přiměřenosti, díky nimž budou informace moci volně proudit mezi zeměmi EU a
zeměmi, které členy Unie nejsou.

Chcete se na něco zeptat?

»» Usnadní se zákonné přenosy údajů a sníží zátěž, kterou představují, a to posílením a
zjednodušením ostatních pravidel pro mezinárodní přenosy údajů, zejména pak:

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_cs.htm
Kontaktujte službu Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Efektivnějším a rozšířenějším používáním různých nástrojů, např. „závazných
podnikových pravidel“, aby je bylo možné používat také na osoby, které zpracovávají
údaje, a v rámci „skupin společností“, čímž by lépe odrážely rozmanitost subjektů
zapojených do zpracování údajů, zejména v rámci tzv. „cloud computingu“.
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