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GDPR se aplică de astăzi: acum veți decide
asupra confidențialității propriilor date
digitale

 Acum 30 minute  

Protejează viața privată a cetățenilor, simplificând regulile pentru companii -
din 25 mai, legea privind confidențialitatea datelor este pe deplin aplicabilă în
întreaga Europă.

Regulamentul general privind protecția datelor

Ați încercat vreodată să ștergeți fostul prieten din viața dvs. digitală sau ați vrut să
faceți să dispară prima dvs. încercare de blog? Pozele pot fi arse, amintirile se
estompează, dar motoarele de căutare și conturile de social media nu lasă trecutul
să se odihnească atât de ușor.

 

Cercetările arată că doar 15% dintre persoane consideră că au un control complet
asupra informațiilor pe care le oferă online. Cum rămâne cu restul? Pentru o mai
mare putere de decizie asupra vieții digitale, europenii au acum un nou instrument -
regulile generale de protecție a datelor (GDPR).

 

Valoarea confidențialității
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Video 

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_ro.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023/se-aplica-gdpr-veti-decide-asupra-confidentialitatii-propriilor-date-digitale
https://twitter.com/intent/tweet?text=Se%20aplic%C4%83%20GDPR:%20ve%C8%9Bi%20decide%20asupra%20confiden%C8%9Bialit%C4%83%C8%9Bii%20propriilor%20date%20digitale%20&url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023/se-aplica-gdpr-veti-decide-asupra-confidentialitatii-propriilor-date-digitale&title=European%20Parliament&summary=&source=
https://plus.google.com/share?url=http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180522STO04023/se-aplica-gdpr-veti-decide-asupra-confidentialitatii-propriilor-date-digitale
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/the-eu-general-data-protection-regulation-gdpr
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„Valoarea vieții private nu a scăzut și, mai ales, nu în rândul tinerilor. Ei își dau
seama de ce confidențialitatea datelor este importantă deoarece sunt conectați cu
atât de mulți oameni din jurul lor încât simt nevoia de a fi mai puternici în ceea ce
privește confidențialitatea și controlul datelor. GDPR face acest lucru mai ușor”, a
declarat Jan Philipp Albrecht (Grupul Verzilor/ALE, Germania), care a fost raportor
în Parlament când legea a fost adoptată, în 2016.

Ce sunt datele personale?
nume, prenume
adresă
email
număr de card
locul (de exemplu funcția de localizare de pe telefonul mobil)
adresa IP
date deținute de un spital sau doctor care pot duce la identificarea unei persoane.

GDPR este reacția Uniunii Europene la provocările unei societăți bazate pe date.
Scopul său este îmbunătățirea dimensiunii pieței interne și a protecției cetățenilor,
prin asigurarea unui control mai mare asupra datelor lor personale și prin stabilirea
unei coerențe juridice pentru companii.

 

Control, transparență și responsabilitate

 

Recent, GDPR s-a aflat în centrul atenției internaționale după ce s-au publicat
rapoarte conform cărora Cambridge Analytica, o firmă de consultanță politică
bazată în Marea Britanie, a obținut în mod necorespunzător date despre 87 de
milioane de utilizatori Facebook, fără consimțământul lor. Scandalul a fost un
subiect de discuție în Parlamentul European și motivul pentru care președintele
Facebook, Mark Zuckerberg, a venit în Parlament pe 22 mai pentru a explica
modul în care compania sa va respecta noile reguli.

 

„În centrul GDPR se află trei principii importante: controlul, transparența și
responsabilitatea. Întotdeauna am împărtășit aceste valori de a da oamenilor
control asupra informațiilor pe care le distribuie și  decizia de a le distribui doar
către anumite persoane. Acum mergem și mai departe, pentru a respecta aceste
noi reguli consolidate”, a spus domnul Zuckerberg.

 

http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20160407IPR21776/data-protection-reform-parliament-approves-new-rules-fit-for-the-digital-era
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180418STO02004/facebook-scandal-meps-call-on-zuckerberg-to-provide-answers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04204/follow-up-answers-from-facebook-after-zuckerberg-s-meeting-with-leading-meps
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10160651754740107/
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Faptul că ziua de 25 mai se apropia a fost evident prin numărul de e-mail-uri din
partea companiilor care solicită cetățenilor permisiunea de a prelucra datele lor
personale. Eurodeputatul Albrecht consideră că multe companii vor merge mai
departe și, așa cum promite Facebook, vor pune în aplicare noile norme la nivel
mondial.

 

„Multe companii sunt deja pe cale să implementeze standardul GDPR, doar pentru
că le este și mai simplu așa. Dacă acestea respectă standardele europene înalte,
vor fi protejate de regulile privind protecția datelor pretutindeni în lume”, a declarat
domnul Albrecht într-un interviu Facebook în direct.

 

Aflați mai multe despre noile reguli din comunicatul nostru de presă și vizionați
videoclipul.
Mai multe informaţii
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Protecția datelor: cum se asigură UE că datele dvs. online sunt în siguranță

GDPR: o lege modernă pentru protecția datelor

Norme pentru protecția datelor personale în interiorul și în afara UE

10 sfaturi pentru a vă proteja viața privată pe internet

https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10160547088935107/?hc_location=ufi
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180522IPR04042/new-eu-data-protection-rules-take-effect-on-friday
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/protectia-datelor
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/dataprotection/index_ro.html

