Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δήλωση

Δήλωση του αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Άνσιπ και της επιτρόπου κας
Γιούροβα ενόψει της έναρξης εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την
προστασία δεδομένων
Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2018
Αύριο, 25 Μαΐου, θα τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη
την ΕΕ.
Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε:
«Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων θα γίνουν αύριο πραγματικότητα. Η
ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών θα προστατεύεται καλύτερα και οι επιχειρήσεις θα επωφελούνται
από το γεγονός ότι θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ύπαρξη αυστηρών κανόνων για
την προστασία των δεδομένων αποτελεί τη βάση για μια λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά και για την
άνθηση της διαδικτυακής οικονομίας. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να έχουν
εμπιστοσύνη ως προς τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους και ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει με τον
καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η οικονομία των δεδομένων.
Οι νέοι κανόνες μας για την προστασία των δεδομένων συμφωνήθηκαν για συγκεκριμένο λόγο: δύο
στους τρεις Ευρωπαίους πολίτες εκφράζουν ανησυχία για τη μεταχείριση στην οποία υποβάλλονταν τα
δεδομένα τους, πιστεύοντας ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο επί των πληροφοριών που παρέχουν
διαδικτυακά. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφήνεια για να μπορούν να
επεκτείνουν με ασφάλεια τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα πρόσφατα σκάνδαλα
με τις διαρροές δεδομένων επιβεβαιώνουν ότι, με τη θέσπιση αυστηρότερων και σαφέστερων κανόνων
για την προστασία των δεδομένων, στην Ευρώπη πράττουμε το σωστό.»
Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των
φύλων, πρόσθεσε:
«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ο χρυσός του 21ου αιώνα. Εντούτοις, στην πράξη αφήνουμε
τα δεδομένα μας σε κάθε βήμα μας, ιδίως στον ψηφιακό κόσμο. Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σήμερα, οι άνθρωποι κολυμπούν γυμνοί σε ενυδρείο.
Η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες θα ξαναδώσουν
στους Ευρωπαίους τον έλεγχο επί των δεδομένων τους. Πλέον, η επιλογή ανήκει σε εμάς και μπορούμε
να αποφασίζουμε τι θα συμβεί και ποιος θα έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα μας. Μπορείτε να ρωτάτε
και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να σας ενημερώνουν. Μπορείτε επίσης να ανακτάτε τα δεδομένα σας
όταν διακόπτετε μια υπηρεσία ή αλλάζετε πάροχο υπηρεσιών.
Εξάλλου, και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες, καθώς αυτοί θα είναι οι ίδιοι
παντού και οι επιχειρήσεις θα χρειάζεται να συνομιλούν με μία μόνο αρχή. Το γεγονός αυτό καθιστά
ευκολότερη την επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε άλλο κράτος μέλος.
Οι κανόνες βασίζονται σε μια προσέγγιση βάσει του κινδύνου. Οι επιχειρήσεις που εδώ και καιρό
αποκομίζουν κέρδη από τα δεδομένα μας έχουν περισσότερες ευθύνες. Θα πρέπει να προσφέρουν κάτι
ως αντάλλαγμα στους καταναλωτές· τουλάχιστον την ασφάλεια των δεδομένων τους. Οι επιχειρήσεις
που δεν επεξεργάζονται δεδομένα ως κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα υπέχουν λιγότερες
υποχρεώσεις, υποχρεούμενες, κατά βάση, να διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι
ασφαλή και ότι χρησιμοποιούνται νόμιμα. Οι κανόνες θα έχουν πραγματική αποτρεπτική ισχύ. Όλοι,
ιδίως οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται οικονομικά τα προσωπικά δεδομένα μας, θα έχουν συμφέρον
να τους τηρούν.
Με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, η Ευρώπη υπογραμμίζει την ψηφιακή κυριαρχία
της και καθίσταται έτοιμη για την ψηφιακή εποχή. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες έχουν αρχίσει να θέτουν
παγκόσμια πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικότητας. Θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.»
Ιστορικό
Στις 6 Απριλίου 2016, η ΕΕ συμφώνησε επί μιας σημαντικής μεταρρύθμισης του πλαισίου προστασίας

των δεδομένων, εγκρίνοντας τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας των
δεδομένων, στην οποία περιλαμβάνεται ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), σε
αντικατάσταση της οδηγίας που είχε εκδοθεί προ εικοσαετίας. Στις 25 Μαΐου 2018, οι νέοι
πανευρωπαϊκοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων τίθενται σε εφαρμογή, δύο έτη μετά την
έκδοση και τη θέση τους σε ισχύ.
Με την ευκαιρία της φετινής ημέρας προστασίας των δεδομένων, η Επιτροπή δημοσίευσε
κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολύνει την άμεση και ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων για την
προστασία των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25η Μαΐου και εφεξής. Επιπλέον, η Επιτροπή
εγκαινίασε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που προορίζεται για τις ΜΜΕ (βλ. δελτίο Τύπου).
Επόμενα βήματα
Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ενεργά τα κράτη μέλη, τις αρχές προστασίας των
δεδομένων και τις επιχειρήσεις για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Η
Επιτροπή έχει διαθέσει 1,7 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση δράσεων επιμόρφωσης επαγγελματιών
του τομέα της προστασίας των δεδομένων. Επιπλέον 2 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για τη στήριξη
δράσεων των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων για την ενημέρωση των επιχειρήσεων, ιδίως
των ΜΜΕ, και των ιδιωτών.
Από σήμερα, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή των νέων κανόνων από τα κράτη μέλη και θα
λαμβάνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα. Ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού
(2019), η Επιτροπή θα διοργανώσει μια εκδήλωση για να καταγράψει τις εμπειρίες των διαφόρων
ενδιαφερόμενων μερών από την εφαρμογή του κανονισμού. Τα σχετικά συμπεράσματα θα ληφθούν
υπόψη και για την εκπόνηση της έκθεσης σχετικά με την αξιολόγηση και την αναθεώρηση του
κανονισμού, την οποία η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έως τον Μάιο του 2020.
Περισσότερες πληροφορίες
3 ενημερωτικά δελτία σχετικά με την ενωσιακή προστασία των δεδομένων για τη συνάντηση των
ηγετών της ΕΕ: Οφέλη για τους πολίτες, Οφέλη για τις επιχειρήσεις, Ποιες θα είναι οι αλλαγές μετά την
25η Μαΐου
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Διαδικτυακό εργαλείο - δικτυακός τόπος για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των
ενημερωτικών δελτίων
7 βήματα για τις επιχειρήσεις
Πληροφοριακό γράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας
Σήμερα δημοσιεύεται επίσης ένα νέο, επικαιροποιημένο εγχειρίδιο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης σχετικά με τους νέους
κανόνες προστασίας των δεδομένων στα κράτη μέλη της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς
και σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη.
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