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Oświadczenie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa i komisarz Věry
Jourovej na rok przed rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych
Bruksela, 24 maja 2017 r.
W ubiegłym roku zostały przyjęte przez UE nowe unijne standardy ochrony danych. Ich powodzenie
zależy nie tylko od dostosowania przez państwa członkowskie przepisów krajowych do nowych zasad,
ale również od wiedzy obywateli na temat ich nowych praw i od gotowości przedsiębiorstw w UE do
stosowania nowych przepisów, kiedy te wejdą w życie.
Mamy rok na przeprowadzenie we współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi i z
przedsiębiorstwami działań niezbędnych do skutecznego wdrożenia nowych standardów. Działania te
powinny zostać zintensyfikowane i wzmocnione w celu zapewnienia harmonizacji i uniknięcia
rozdrobnienia w realizacji planu. W ciągu najbliższego roku zainicjujemy też ogólnounijną kampanię
mającą na celu podnoszenie świadomości Europejczyków w zakresie przysługujących im praw.
Dokładnie za rok Unia Europejska zacznie odnosić korzyści dzięki nowym normom w zakresie ochrony
danych. W maju 2018 r. rozpocznie się stosowanie nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych. Staną się one solidną podstawą dla rozwoju jednolitego rynku cyfrowego.
Nowe przepisy będą chronić podstawowe prawo obywateli UE do ochrony danych osobowych. Nowe,
lepiej zrozumiałe przepisy przyniosą korzyści nam wszystkim. Przykładowo osoba, której dane wpadną
w ręce hakerów lub zostaną ujawnione, będzie miała prawo dowiedzieć się o tym możliwie najszybciej.
Nowe przepisy ułatwią również obywatelom składanie skarg i dochodzenie odszkodowań, jeśli uznają
oni, że ich prawa nie są przestrzegane. Niezależnie od tego, gdzie przechowywane są dane, konieczne
będzie jedynie skontaktowanie się z najbliższym organem ochrony danych. Dzięki karom wynoszącym
nawet 4% rocznych obrotów, władze będą w stanie wyegzekwować przestrzeganie nowych przepisów.
Przedsiębiorstwa skorzystają natomiast z większej pewności prawa, gdyż w całej UE wprowadzony
zostanie jednolity zbiór przepisów. Przedsiębiorstwa będą miały do czynienia tylko z jednym organem
nadzoru – a nie z 28. Nie tylko uprości to procedury, ale wpłynie również na zmniejszenie kosztów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystać będą z wyłączeń, co ma zapewnić dostosowanie przepisów do
potrzeb i możliwości małych firm. Mówiąc bardziej ogólnie, gospodarka oparta na danych może
umożliwić wzrost przedsiębiorstw, modernizację usług publicznych oraz wzmocnienie pozycji obywateli.
Gospodarka oparta na danych wspiera wzrost gospodarczy, ułatwia modernizację usług publicznych
oraz umacnia pozycję obywateli. Jako że dane nieosobowe nie wchodzą w zakres rozporządzenia o
ochronie danych, swobodny przepływ tych danych może być regulowany na szczeblu krajowym lub
regionalnym. Jeszcze w 2017 r. Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy w celu zagwarantowania
swobodnego przepływu danych oraz inny wniosek promujący dostęp do danych i ich wielokrotne
wykorzystywanie.
W 2018 roku wysokie normy europejskie w zakresie ochrony danych staną się wreszcie faktem.
Nadzwyczaj ważne jest, abyśmy zapewnili ich funkcjonowanie w praktyce.
Kontekst:
Pakiet reform dotyczących ochrony danych osobowych wszedł w życie w maju 2016 r. i będzie miał
zastosowanie od maja 2018 r. Obejmuje on ogólne rozporządzenie o ochronie danych i dyrektywę o
ochronie danych sektora policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Dodatkowe informacje:
Pytania i odpowiedzi – Pakiet reform w dziedzinie ochrony danych
Pytania i odpowiedzi – Śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego z
2015 r.http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm
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