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Европейските органи
за защита на данните
установиха, че
картографска услуга,
която предлага снимки на улични
изгледи, е събрала лични данни
от незащитени безжични мрежи
за безжичен достъп, докато
е фотографирала няколко
европейски града. Това откритие
доведе до различни реакции на
органите по защита на данните
– някои настояха за незабавно
унищожаване на данните, други
поискаха запазването им като
доказателство. Освен това мерките
за правна защита, които предприеха
органите, доста се различават в
ЕС – някои глобиха дружеството,
докато други не предприеха
никакви действия. Различните
подходи към една и съща ситуация
разкриват необходимостта от
по-последователен подход към
защитата на личните данни и
отстраняването на нарушенията.
Той ще бъде от полза както
за предприятията, така и за
гражданите.

КАК СТАРИТЕ ПРАВИЛА
ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
ВЪЗПРЕПЯТСТВАХА ЕДИННИЯ
ПАЗАР?
В момента правилата за защита
на данните в 28-те държави
членки на ЕС са разнопосочни и
непоследователни. На предприятията
може да се наложи да се справят с
28 различни режима за защита на
данните в рамките на ЕС. Така се
създава разпокъсана правна среда
с правна несигурност и нееднаква
защита на гражданите.Освен това
се стига до ненужни разходи и
значителна административна
тежест за предприятията. Тази
сложна ситуация не стимулира
предприятията, особено малките
и средните (МСП), да разширяват
дейността си на територията на
целия ЕС и представлява пречка пред
икономическия растеж.
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Нагласи към защитата на данните

»» Доверието в публичните органи (66 %)
е по-голямо, отколкото доверието в
търговските дружества.
»» 69 % от европейците се безпокоят, че
личните им данни, с които разполагат
търговски дружества, може да бъдат
използвани за цели, различни от тези, за
които се събират.
»» Над 40 % от европейците биха
предпочели правилата за защита на
данните да се прилагат на европейско
равнище (45%), докато броят на
предпочелите правоприлагане на
национално равнище за малко по-малък
(42%).

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РЕФОРМАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?
Общият регламент относно защитата
на данните въвежда нови правила за
премахване на препятствията пред
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вътрешния пазар, които съществуват
поради разнобоя в правните подходи
на 28-те държави — членки на ЕС.
Така се създават равнопоставени
условия за обработването на данни в
ЕС. Регламентът постига значителна
хармонизирация на правилата за
защита на данните на европейско
равнище, като се създава едно
единствено право, приложим в целия
ЕС. Икономиите от прилагането
на едно единствено поради
премахването на административната
тежест се изчисляват на 2,3 милиарда
евро годишно.
На последно място, Регламентът
въвежда принципа на „обслужване
на едно гише“ при правоприлагането:
стопанските организации ще работят
само с един орган по защита на
личните данни – органа в държавата,
където извършват основната си
дейност.

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА?
По-силната, опростена и ясна
уредба за защита на личните данни
ще насърчи предприятията да се
възползват пълноценно от цифровия
единен пазар, което ще активизира
икономическия растеж, иновациите
и създаването на работни места.
Особено голяма е ползата за МСП.
Освен това новият режим създава
предимства за предприятията от ЕС
в световната конкуренция, тъй като
ще могат да дадат на своите клиенти
гаранции, подкрепени от силната
нормативна уредба, че ценните им
лични данни ще бъдат обработвани
внимателно и грижливо.

За дружествата, които предлагат
компютърни услуги „в облак“ –
съхраняването и обработването на
данни, изнесено на външни сървъри
– доверието в последователния
регулаторен режим в ЕС ще бъде
основно предимство и ще привлича
инвеститори.
Гарантирането на еднакви правила
в целия ЕС ще укрепи и доверието
на гражданите, че защитата на
техните данни ще е еднакво
силна, независимо от това, къде се
обработват тези данни.

Какви са основните промени?

»» Едно единствено право, приложимо в целия ЕС.

Националните органи по защита на
данните ще сътрудничат по въпроси
с по-широко европейско въздействие,
което ще даде на всички европейци
увереност, че техните права са
защитени в целия ЕС, независимо от
това, къде в ЕС живеят.

»» „Обслужване на едно гише“ – всяко предприятие отговаря само пред един орган
по защита на данните.
»» По-добро сътрудничество между органите по защита на данните по въпроси с пошироко европейско въздействие.
»» Опростяване на регулаторната среда чрез рязко намаляване на бюрокрацията
и премахване на ненужните формалности, като например общите изисквания за
уведомяване, които в момента възлизат на около 130 милиона евро годишно.

Имате въпроси?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Свържете се с Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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