Реформа за защита на данните в ЕС

подобряване на правата за защита на данните
на европейските граждани
Май 2018 г.

Днес 250 милиона души в Европа използват интернет ежедневно. Ние споделяме все повече лични
данни — независимо дали става въпрос за онлайн банкиране, пазаруване, социални медии или
електронни данъчни декларации.
Вашето право на защита на личните Ви данни трябва да бъде
гарантирано. Съществуват многобройни потенциални рискове, като
например неразрешено разкриване, кражба на самоличност или
онлайн тормоз, както и много други. Защитата на личните данни е
основно право, с което се ползва всеки в ЕС.
Новите правила за защита на данните ще започнат да се прилагат
от 25 май 2018 г. и благодарение на тях вие ще получите по-голям
контрол над вашите лични данни, а вашата сигурност, както онлайн,
така и офлайн, ще се подобри.

Какво означава „лични данни“?
Това е всяка информация, която е свързана с
идентифицирано или идентифицируемо живо
физическо лице. Например собствено име, фамилно
име, домашен адрес, адрес на електронна поща,
данни за местоположение.
(Допълнителна информация: член 4, параграф 1
от Регламента)

ВАШИТЕ НОВИ ПРАВА:
> Право да получите ясна и разбираема информация
за това кой обработва данните ви, какви данни обработва и защо ги обработва.
(член 12—14 от Регламента)

> Право да поискате достъп до личните си данни,
с които дадена организация разполага.
(член 15 от Регламента)

> Право да поискате от доставчик на
услуги да предаде личните ви данни
на друг доставчик на услуги, когато например преминавате
към друга социална мрежа в интернет или когато преминавате
към друг доставчик на компютърни услуги в „облак“.
(член 20 от Регламента)

>>

> Право „да бъдеш забравен“.

Ще можете да искате заличаване
на личните Ви данни, ако повече не желаете те да бъдат обработвани и
съответното дружество не разполага със законно основание да ги съхранява.
Например ако когато въведете името си в интернет търсачка, сред резултатите
има връзки към стара статия в пресата относно задължение, което отдавна сте
изплатили, то Вие ще можете да поискате търсачката да заличи тези връзки.
(Член 17 от Регламента)

> В случаите, когато дружествата се нуждаят от вашето съгласие за

обработване на данните ви, те ще трябва да поискат това съгласие от вас и
да посочат ясно за какво ще използват вашите лични данни. Вашето съгласие
трябва недвусмислено да показва вашите желания и да бъде предоставено
чрез положителни действия от ваша страна. По този начин дружествата няма
да могат да се крият зад дълги юридически формулировки и условия, които
никога не четете.
(чл. 4, параграф 11 и чл. 7 от Регламента)

> А ко данните Ви са били изгубени или откраднати
и ако това нарушение на сигурността на личните данни може да Ви навреди,
дружеството, предизвикало въпросното нарушение на сигурността на данните,
ще трябва да Ви уведоми (както и да уведоми съответния надзорен орган за
защита на данните) без забавяне. Ако дружеството не направи това, може да
му бъде наложена глоба.
(Членове 33—34 от Регламента)

> По-добра защита на децата в интернет. Децата може

да не познават достатъчно добре рисковете и последиците от споделянето на
данни, както и своите права. Ето защо всяка информация, насочена специално
към деца, ще трябва да се адаптира така, че да бъде лесно достъпна, като се
използват ясни и недвусмислени формулировки.
(чл. 8 от Регламента)

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ПРАВА
СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, МОЖЕТЕ ДА
НАПРАВИТЕ СПРАВКА В НАШИТЕ УЕБНАСОКИ НА АДРЕС:

europa.eu/dataprotection
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