
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów 
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów 
tel.: 17 866 11 02   
e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl 

www.europedirect-rzeszow.pl  | www.facebook.com/EDRzeszow  |  www.twitter.com/EDRzeszow 

NEWSLETTER 

LIPIEC 2018  

Cyfrowe wakacje 
Roaming, abonament, e-książki 
 

 

Tego lata Europejczycy podróżujący po UE będą po raz pierwszy korzystać z tak szerokiej oferty 
praw cyfrowych. Po zniesieniu roamingu przyszedł czas na dostęp do internetowego 
abonamentu na telewizję, filmy, transmisje sportowe, muzykę czy e-książki. Przepisy w 
dziedzinie ochrony danych zapewniają lepszą kontrolę nad danymi osobowymi. - Europejczycy 
zaczynają odczuwać korzyści z jednolitego rynku cyfrowego – mówi komisarz Andrus Ansip. 

Część praw cyfrowych już obowiązuje, ale jeszcze więcej wejdzie w życie w nadchodzących 
miesiącach. Od września Europejczycy będą mieli prawo do jeszcze szerszego stosowania 
krajowej identyfikacji elektronicznej (eID) celem uzyskania dostępu do usług publicznych w 
całej UE. Od grudnia do swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału dojdzie jeszcze 
swobodny przepływ danych nieosobowych. Przedsiębiorcy natomiast będą mieli prawo do 
decydowania o tym, gdzie w UE będą przechowywać i przetwarzać różne rodzaje danych. Od 3 
grudnia Europejczycy będą mogli dokonywać zakupów przez internet bez nieuzasadnionych 
ograniczeń, niezależnie od tego, gdzie w UE się znajdują. Od przyszłego roku mieszkańcom UE 
łatwiej będzie porównywać ceny usług doręczania paczek; będą też mogli skorzystać z tańszych 
transgranicznych usług doręczania paczek. 

Szczegóły dotyczące działań można znaleźć >>> tutaj. 

Konkurencja                                                                                                                       
Google ukarany 

 

4,34 mld euro – to wysokość grzywny nałożonej przez KE na firmę Google za naruszenie 
unijnych przepisów ochrony konkurencji. Jak ustalono, od 2011 r. Google nakłada niezgodne                   
z prawem ograniczenia na producentów urządzeń z systemem Android i operatorów sieci 
komórkowych, aby ugruntować swoją przewagę na rynku wyszukiwarek internetowych.  

Szczegóły można znaleźć >>> tutaj.

https://ec.europa.eu/poland/news/cyfrowe-wakacje_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180718_google_ec_pl
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Zamiast słów                                                                                                                           
Weź udział w konsultacjach dotyczących zmiany czasu (wypowiedz 
się!) 

 

 

COSME 
Nowe wsparcie z UE dla MŚP 
 

 

Największa w historii polska umowa w ramach instrumentów gwarancyjnych programów UE – 
COSME, została podpisana przez Bank Pekao S.A. i Europejski Fundusz Inwestycyjny. Dzięki niej 
polscy przedsiębiorcy zyskają łatwiejszy dostęp do nowych kredytów inwestycyjnych                                      
i obrotowych o wartości blisko 1,2 mld zł. - Dzięki wsparciu ze strony UE około 1500 polskich 
MŚP, które do tej miały problemy z dostępem do środków finansowych, uzyska nowe możliwości 
w tym zakresie - powiedziała komisarz Elżbieta Bieńkowska. 

Szczegóły dotyczące wsparcia można znaleźć >>> tutaj.

 

W telegraficznym skrócie: 

 Brexit: co dalej? >>> tutaj.  

 

 Galileo: 26 satelitów na orbicie>>> tutaj. 

 

 

http://bit.ly/LetniCzyZimowy
http://bit.ly/LetniCzyZimowy
https://ec.europa.eu/poland/news/180712_wsparcie_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180719_brexit_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180725_galileo_pl

