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V dubnu 2011 došlo
v jedné technologické
společnosti k závažnému
narušení bezpečnosti, které
ohrozilo účty 77 milionů zákazníků.
Došlo k úniku jmen, e-mailových i
poštovních adres, dat narození, hesel
a informací nutných k přihlášení,
nákupní historie a informací o
kreditních kartách.
Trvalo téměř týden, než společnost
únik údajů uznala a informovala o
něm dotčené zákazníky. Pro zločince,
kteří zneužívají zcizené záznamy, je
nejvýhodnější doba bezprostředně po
krádeži, dokud zákaznici ještě o ničem
nevědí a nemají možnost provést
preventivní opatření.

PROČ LIDÉ POTŘEBUJÍ SILNĚJŠÍ
OCHRANU?
Během 21 let, které uplynuly od doby,
kdy byly přijaty současné předpisy o
ochraně údajů, se díky novým metodám
komunikace, např. internetovým
sociálním sítím, od základu změnil
způsob, jakým lidé sdílejí osobní
informace. Tzv. „cloud computing“
zase znamená, že místo v osobních

počítačích je stále více dat ukládáno
na vzdálených serverových farmách. V
Evropě dnes denně používá internet 250
milionů lidí. V tomto rychle se měnícím
prostředí musí být lidé schopni efektivně
kontrolovat své osobní údaje. Jde o
základní právo všech lidí v EU a je třeba
je chránit.

V ČEM SPOČÍVÁ REFORMA
OCHRANY ÚDAJŮ?
Nové obecné nařízení o ochraně údajů
zaručí, že vám v případě zpracování
vašich osobních údajů budou poskytnuty
jasné a srozumitelné informace. Je-li
nutný váš souhlas, musí vás nejprve
společnost, která chce zpracovat
vaše osobní údaje, požádat, abyste
jej vyjádřili zjevným potvrzením.
Nová pravidla rovněž posílí tzv. právo
jednotlivce být zapomenut, což
znamená, že pokud si již nepřejete, aby
vaše osobní údaje byly zpracovávány,
a pokud neexistuje žádný legitimní
důvod k tomu, aby je daná společnost
uchovávala, musí být vymazány.
Nové nařízení také zaručí, že budete
mít bezplatný a snadný přístup ke svým
osobním údajům, a tudíž budete moci
snadněji zjistit, jaké osobní informace
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Postoje k ochraně údajů
»» 71 % Evropanů se domnívá, že pokud chtějí
získat určité výrobky nebo služby, nemají
jinou možnost než své osobní informace
poskytnout.
»» Polovina evropských uživatelů internetu
se obává, že se stane obětí podvodu kvůli
zneužití svých osobních údajů. Přibližně
sedm z deseti osob se obává, že jsou jejich
údaje využívány za jiným účelem, než za
jakým byly shromážděny.
»» Takřka všichni Evropané si přejí být
informováni o případné ztrátě svých
osobních údajů.
»» Jen o něco více než třetina Evropanů ví, že
v jejich zemi existuje veřejný orgán, který
odpovídá za ochranu jejich práv týkajících
se osobních údajů (37 %).
»» Pouze 15 % osob si myslí, že mají
informace, které poskytují online, plně pod
kontrolou; 31 % dotázaných se domnívá, že
nad nimi nemají vůbec žádnou kontrolu.

Zvláštní průzkum
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o vás společnosti a veřejné orgány
mají, a převádět své osobní údaje mezi
jednotlivými poskytovateli služeb, což je
podstatou tzv. zásady „přenositelnosti
údajů“.
Pokud osoby, které nemají povolení,
náhodně či nezákonně zničí, ztratí či
změní údaje, získají k těmto údajům
přístup nebo je zveřejní, reforma od
organizací vyžaduje, aby o tom bez
zbytečného odkladu (pokud možno do
72 hodin) uvědomily jak dotčené osoby,
tak příslušné orgány pro ochranu údajů,
pokud existuje riziko porušení práv
jednotlivce.

CO TYTO ZMĚNY PŘINESOU?
Díky lepší ochraně údajů budete moci
více důvěřovat způsobu, jímž jsou vaše
osobní údaje zpracovány, zejména na
internetu. Tyto účinnější předpisy o
ochraně údajů pomohou zvýšit důvěru
v internetové služby, a tudíž budete
moci s větší jistotou využívat nové
technologie a těžit z výhod vnitřního
trhu. Nové, jasné a účinné předpisy o
volném pohybu údajů rovněž pomohou
podnikům rozvíjet se v prostředí, které
zaručuje ochranu údajů, což zvýší
poptávku po inovativních službách a
produktech.

Důležitými zásadami v předpisech EU
o ochraně údajů bude také „ochrana
údajů již od návrhu“ a „standardní
nastavení ochrany údajů“, což znamená,
že opatření na ochranu údajů by měla
být součástí výrobků a služeb již od rané
fáze vývoje a že standardní nastavení
zajišťující soukromí by mělo být běžnou
normou – například u sociálních sítí. Tyto
předpisy praktickým způsobem posílí
práva jednotlivce. Komise a vnitrostátní
dozorové úřady pro ochranu údajů
budou veřejnost informovat nejen o
těchto právech, ale také o tom, jak je co
nejúčinněji využívat.

V čem budou spočívat hlavní změny?
»» Tzv. „právo být zapomenut“ vám pomůže vypořádat se s riziky, která souvisejí
s ochranou údajů na internetu. Pokud si již nepřejete, aby vaše údaje byly
zpracovávány, a pokud neexistují žádné legitimní důvody k tomu, aby tyto údaje
byly uchovávány, budou vymazány. Účelem pravidel je posílit postavení jednotlivců,
nikoli vymazat minulé události, přepisovat historii nebo omezit svobodu tisku.
»» Bude zajištěn snadnější přístup k vlastním osobním údajům.
»» Bude zajištěno právo převádět osobní údaje od jednoho poskytovala služeb ke
druhému.
»» Je-li nutný váš souhlas, musíte být požádáni, abyste jej vyjádřili zjevným
potvrzením.
»» K dispozici jsou transparentnější a srozumitelné informace o tom, co se s vašimi
údaji děje, a to zejména v případě dětí.
»» Podniky a organizace vám budou muset bez zbytečného odkladu oznámit případy
narušení bezpečnosti údajů, které by se vás mohly nepříznivě dotknout. Budou také
muset uvědomit příslušný dozorový úřad pro ochranu údajů.

Chcete se na něco zeptat?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_cs.htm

»» Účinnější prosazování práv na ochranu údajů díky lepším správním a soudním
opravným prostředkům v případech porušení těchto práv.

Kontaktujte službu Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Ti, kdo zpracovávají osobní údaje, budou mít větší odpovědnost a více povinností
– na základě posouzení rizik spojených s ochranou údajů, díky práci úředníků pro
ochranu údajů a zásadám „ochrany údajů již od návrhu“ a „standardního nastavení
ochrany údajů“.
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