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ПРАВОТО ДА БЪДЕШ
ЗАБРАВЕН:
Австрийски студент по
право поискал цялата информация,
която сайт на социална мрежа
съхранява за него в профила му.
Социалната мрежа му изпратила
1 224 страници информация.
Страниците съдържали снимки,
съобщения и публикации на
страницата му от изминалите
няколко години, за част от които
той мислел, че е изтрил. Тогава
той осъзнал, че сайтът е събирал
много повече информация за
него, отколкото е предполагал и
че изтритата от него информация
– ненужна за сайта на мрежата –
продължавала да се съхранява.

КАКВИ ОПАСНОСТИ КРИЯТ
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ?
Социалните мрежи са полезно
средство за общуване с приятели,
роднини и колеги, но от друга
страна носят риска вашата
лична информация, снимки и
коментари да бъдат видени от

по-широка аудитория, отколкото
предполагате. В някои случаи това
може да доведе до финансови
и психологически последици,
както и да засегне репутацията
ви. Голяма част от европейците
(71%) смятат, че разкриването
на лични данни става все понеотменна част от съвременния
живот.. Същевременно над шейсет
процента от потребителите заявяват,
че не вярват на стационарните или
мобилните телефонни компании и
на доставчиците на интернет услуги
(62%) или на онлайн фирмите (63%).
Те считат, че не контролират изцяло
своите данни.

С КАКВО СА СВЪРЗАНИ
ПРОМЕНИТЕ?
Новите правила укрепват правото
да бъдеш забравен, така че ако вече
не желаете личните ви данни да
бъдат обработвани и съответната
организация няма законово
основание да ги съхранява, те
трябва да бъдат премахнати от
нейната система. Администраторите
на данни са длъжни да докажат, че
е необходимо да запазят данните,
вместо да се налага вие да доказвате,
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Нагласи към защитата на данните
»» 71% от европейците приемат разкриването
на лична информация като все по-неотменна
част от съвременния живот.
»» Най-важната причина за разкриване на
данни е извършването на плащане онлайн
(46%), доставка на закупена стока (44%) или
достъп до услуга (36%).
»» Повечето хора се смущават от факта, че
интернет компаниите използват личната им
информация, за да подбират рекламите
»» Едва една пета от анкетираните заявяват,
че винаги са информирани за условията, при
които се събират данни, и потенциалната
им употреба, когато от тях се иска да
предоставят лична информация онлайн.
»» Едва малко над четиредесет процента от
потребителите на социални мрежи онлайн
не са опитвали да променят зададените
настройки за поверителност.
»» Около една четвърт от хората, които не са
променяли настройките си за поверителност,
не са го направили, понеже оказват доверие
на сайтовете, които да задават правилните
настройки.
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че събирането на ваши данни е
ненужно. Доставчиците трябва да се
съобразяват с принципа за „защита
на данните по подразбиране“,
което означава, че настройките
по подразбиране трябва да
осигуряват най-висока степен на
неприкосновеност на личния живот.
Компаниите ще са длъжни да ви
информират по възможно най-ясен,
разбираем и прозрачен начин как
ще бъдат използвани личните ви
данни, за да бъдете в състояние да
прецените какви данни да споделяте.
Тази информация може да бъде
предоставена в съчетание с лесно
разбираеми стандартизирани икони.
Реформата в областта на личните
данни ще улесни вашия достъп до
собствените ви данни и ще ви даде
право на преносимост на данните,
което означава, че ще бъде полесно да прехвърляте лични данни
от един доставчик на услуги към
друг. Тя също така ще гарантира, че
когато потребителите се съгласяват
фирмите да използват личните им
данни, съгласието се дава чрез ясно
утвърдително действие и напълно
съзнателно. Така потребителите ще
могат да контролират своите данни
и ще се повиши доверието в онлайн
средата.

ЗАЩО ПРОМЕНИТЕ СА
БЛАГОПРИЯТНИ ЗА ЦИФРОВАТА
ИКОНОМИКА?
Високото равнище на защита на
данните е важно за укрепването
на доверието на хората в онлайн
услугите и в цифровата икономика
като цяло. Опасенията относно
неприкосновеността на личния
живот са сред най-често срещаните
причини хората да не купуват стоки
и услуги онлайн. Имайки предвид,
че технологичният сектор пряко
допринася за 20% от общия ръст
на производството в Европа и 40%
от общия размер на инвестициите
в сектора, доверието на хората
в онлайн услугите е от жизнено
значение за стимулиране на
икономическия растеж в ЕС.

При засилващата се глобализация
на потоците данни и разрастването
на компютърните услуги „в облак“
съществува риск хората да загубят
контрол върху онлайн данните си.
Новите правила ще гарантират, че
хората контролират личните си данни
и ще укрепят доверието както в
социалните медии, така и в онлайн
пазаруването и общуването като
цяло.

Какви са основните промени?

»» Укрепване на „правото да бъдеш забравен“, което ще помогне на хората подобре да управляват рисковете за защитата на данните онлайн. Когато хората
вече не искат данните им да бъдат обработвани и не съществува законово
основание да бъдат съхранявани, данните ще бъдат изтривани. Правилата
целят да предоставят на хората права, а не да заличават минали събития, да
пренаписват историята или да ограничават свободата на печата.
»» Гарантиран лесен достъп до собствените данни.
»» Въвеждане на правото хората свободно да прехвърлят лични данни от един
доставчик на услуги към друг (преносимост на данните).
»» Гарантиране, че съгласието се дава чрез декларация или ясно утвърдително
действие, когато служи като правно основание за обработване на данните;

Имате въпроси?

»» Увеличаване на отговорността и отчетността на обработващите данни
чрез въвеждане на изискване фирмите, чиято основна дейност е мащабно
обработване на лични данни, да имат служители за защита на данните, както
и да се ръководят от принципите на „защита на данните по подразбиране” и
„защита на данните на етапа на проектирането”, за да се гарантира, че още от
етапа на идейния проект стоките и услугите включват подходящи настройки и
гаранции за защита на данните.
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