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SOUČASNÉ POŽADAVKY NA
VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ JSOU
SLOŽITÉ A NÁKLADNÉ.
STAČÍ SE PODÍVAT NA
NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLAD:
Řetězec prodejen má sídlo ve Francii a
smluvní prodejny v dalších 14 zemích
EU. Každá prodejna shromažďuje údaje
o zákaznících a předává je do sídla ve
Francii k dalšímu zpracování.
Podle stávajících pravidel by se
francouzské právní předpisy o ochraně
údajů vztahovaly na zpracování údajů
v sídle, ale jednotlivé prodejny by
stále musely podávat zprávy orgánu
pro ochranu údajů v zemi, v níž se
nacházejí, aby potvrdily, že údaje
zpracovávají v souladu s právními
předpisy této země.
To znamená, že by sídlo společnosti
muselo konzultovat místní právníky,
aby se zajistilo, že všechny pobočky
společnosti dodržují právní předpisy.
Celkové náklady, které kvůli
požadavkům na vykazování ve všech
zemích vznikají, by mohly přesáhnout
12 000 eur.

PROČ BYLO ZAPOTŘEBÍ
PRAVIDLA PRO OCHRANU ÚDAJŮ
ZJEDNODUŠIT?
Lidé i podniky očekávají, že pravidla pro
ochranu údajů budou soudržná a v celé
EU budou uplatňována jednotně. Téměř
90 % Evropanů uvedlo, že chtějí všude v
EU stejná práva na ochranu údajů. Dnes
tomu tak není.
Podniky se navíc potýkají se změtí
vnitrostátních právních předpisů na
ochranu údajů, což zvyšuje náklady
a komplikuje přeshraniční zpracování
osobních údajů. Reforma omezí
byrokracii, a to zejména odstraněním
současného požadavku oznamovat
veškeré zpracování údajů, který stojí
podniky přibližně 130 milionů eur
ročně, a požadavku, podle něhož je
třeba předem povolit mezinárodní
předávání údajů na základě závazných
podnikových pravidel nebo standardních
smluvních doložek.
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spravedlnost a spotřebitele

Postoje k ochraně údajů
»» Téměř všichni Evropané zastávají názor, že
v celé EU by měla platit stejná práva na
ochranu údajů (89 %).
»» Dvě třetiny Evropanů si myslí, že
společnosti působící online by měly být
zodpovědné za ochranu jejich osobních
údajů (67 %).
»» Celých 45 % Evropanů se domnívá, že
prosazování pravidel pro ochranu údajů by
mělo být řešeno na úrovni EU.

Zvláštní průzkum
Eurobarometr č. 431
Ochrana údajů, červen
2015
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V ČEM SPOČÍVÁ REFORMA
OCHRANY ÚDAJŮ V EU?
Obecné nařízení o ochraně údajů
zjednodušuje a zefektivňuje pravidla pro
ochranu údajů v celé Evropě. Docílí toho
hlubší harmonizací a zřízením jediného
kontaktního místa pro prosazování
práva. Každý podnik bude odpovědný
pouze jednomu orgánu pro ochranu
údajů a jak podniky, tak spotřebitelé
budou mít k dispozici jednotné kontaktní
místo. Nařízení rovněž zjednoduší
mezinárodní předávání údajů mimo EU,
a usnadní tím celosvětový obchod.

CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?
Díky novým jednodušším, jasnějším a
pevnějším pravidlům budou občané
moci snadněji chránit své údaje na
internetu. Tato pravidla rovněž výrazně
sníží náklady podniků. Společnostem v
EU pak poskytnout výhodu v celosvětové
konkurenci, neboť budou moci svým
zákazníkům zaručit, že jejich údaje
budou důsledně chráněny, a zároveň
budou moci podnikat v jednodušším
právním prostředí.

Jediný soubor pravidel na úrovni EU
bude mít značný dopad na podniky a
zvýší přitažlivost Evropy coby místa k
podnikání. Zároveň podpoří EU v jejím
úsilí o celosvětové prosazování vysokých
standardů ochrany údajů.
Tím, že právní předpisy přestanou být
roztříštěné a sníží se administrativní
povinnosti (např. požadavek na
oznamování), se ročně ušetří 2,3 miliardy
eur. Tuto částku by podniky mohly použít
na investice jak v EU, tak mimo ni. Díky
tomuto zjednodušení právního prostředí
se situace v oblasti ochrany údajů
stane pro podniky v EU předvídatelnější
a k dispozici bude soubor pravidel,
který zvýší důvěru spotřebitelů a zlepší
fungování vnitřního trhu.

V čem spočívají hlavní změny?

»» Vznikne jediný soubor pravidel platný v celé EU.
»» Bude zaveden systém „jediného kontaktního místa“ – za společnost působící v
několika zemích by odpovídal jediný orgán pro ochranu údajů (tj. orgán v zemi, v níž
má společnost hlavní sídlo).
»» Zruší se zbytečné byrokratické požadavky, jako například oznamovací povinnosti.
»» Zjednoduší se předávání údajů z EU a zároveň bude zaručena ochrana osobních
údajů.

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/
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