Как реформата на ЕС в областта
на защитата на данните ще улесни
международното сътрудничество?
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Компютърните услуги „в
облак“ означават, че данните
могат да се обработват в
Пекин, да се съхраняват в
Бостън и да са достъпни в Будапеща. В
цифровата епоха данните редовно се
прехвърлят между различни държави в
ЕС и извън него. Не всички държави обаче
осигуряват еднаква степен на защита на
личните данни.
Задължителните фирмени правила са
средство, което може да се използва за
ефективна защита на личните данни,
когато те се прехвърлят или обработват
извън ЕС. Предприятията могат да
приемат тези правила доброволно и да
ги прилагат при прехвърлянето на данни
между дружества в рамките на една и
съща корпоративна група. В момента за
одобряването на задължителните фирмени
правила се изисква проверка от най-малко
три органа по защита на данните.
Новият Общ регламент относно защитата
на данните ще опрости задължителните
фирмени правила и ще усъвършенства
процеса на одобряване, като правилата ще
бъдат одобрявани от един орган по защита
на данните, а не от няколко, както досега.

ЗАЩО Е ВАЖНО
МЕЖДУНАРОДНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО?
Все по-често лични данни се
прехвърлят както през виртуални,
така и през географски граници и се
съхраняват на сървъри в многобройни
държави в ЕС и извън него. Такова е
естеството на компютърните услуги
„в облак“. Глобализираното естество
на потоците данни изисква укрепване
на правата на гражданите в областта
на защитата на личните данни в
международен мащаб. За целта
трябват силни принципи за защита на
данните на физическите лица, целящи
да се улесни потокът на лични данни
през границите, като същевременно
се осигури висока и единна степен
на защита без пробойни или ненужна
усложненост.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РЕФОРМАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?
За да отговори на тези
предизвикателства, новият Общ
регламент относно защитата на
данните въвежда система, която
ще гарантира, че осигуреното в
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»» Половината от всички европейски
интернет потребители се тревожат, че
могат да станат жертва на измама чрез
злоупотреба с личните им данни (50%).
»» По-малко от една трета от европейците
имат доверие на телефоните компании
и доставчиците на интернет услуги
(33%). Под една четвърт имат доверие
в онлайн компаниите, като например
търсачки, сайтове на социални мрежи и
услуги за електронна поща (24%).
»» Почти всички европейци подкрепят
идеята за равни права на защита в
целия ЕС, независимо в коя държава
е установена фирмата, която предлага
услугата (89%)..
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ЕС равнище на защита на личните
данни няма да бъде нарушено след
прехвърлянето на данните извън ЕС.
Той съдържа ясни правила, които
определят кога правото на ЕС е
приложимо към установени извън
ЕС дружества или организации, поспециално изричното пояснение, че
правилата на ЕС се прилагат винаги
когато дейността на организацията
е свързана с предлагането на
стоки или услуги на граждани на
ЕС или с наблюдение на тяхното
поведение. Новата усъвършенствана
процедура за т.нар. „решения относно
адекватността“ ще създаде условия
за свободно движение на информация
между държавите членки и страните
извън ЕС. Решение за адекватност
означава признание на адекватността
на защитата на данните в дадена
държава извън ЕС, която е постигната
чрез нейното вътрешно право
или международни ангажименти.
Решенията за адекватност ще се
вземат на европейско равнище
въз основа на изрично посочени
критерии, които ще се прилагат също
към полицейското сътрудничество и
наказателното правораздаване.

регулира от одобрени задължителни
фирмени правила или стандартни
договорни клаузи, вече няма да се
изисква предварително разрешение.
Регламентът насърчава ефективното
международно сътрудничество
при правоприлагането в областта
на защитата на данните между
Комисията, европейските органи по
защита на данните и органите извън
ЕС чрез съдействие в разследването,
обмен на информация и препращане
на жалби.
На последно място, като популяризира
глобални стандарти, Регламентът ще
запази водещата роля на Европа в
защитата на потоците данни по света.

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА?
В сътрудничеството на ЕС с държави
извън него Регламентът ще гарантира
защита на данните на гражданите по
целия свят, а не само на територията
на ЕС. Така доверието в защитата
на личните данни на физическите

лица ще се укрепи в международен
план, независимо къде се намират
данните. Това на свой ред ще
разшири възможностите за растеж на
предприятията в ЕС. Стандартите на
ЕС за защита на данните трябва да се
прилагат без оглед на мястото, където
се обработват данните, свързани с
граждани на ЕС.
Същевременно прехвърлените извън
ЕС данни трябва да бъдат защитени.
Предприятията, които се ангажират
да поддържат високо равнище
на защита на данните следва да
разполагат с прости средства за
улесняване на законното прехвърляне.
Сътрудничеството на трети страни във
връзка с новите правила ще допринесе
за това, да се гарантира, че където и да
се намират по света, личните данни на
европейците са в безопасност.

Какви са основните промени?

Предприятията с глобална дейност
ще бъдат улеснени от ясни и изрично
формулирани норми за прилагане на
задължителните фирмени правила,
както и от обстоятелството, че
когато прехвърлянето на данни се

»» Ясни правила кога правото на ЕС се прилага към администратори на данни
извън ЕС, по-специално чрез уточнението, че правилата на ЕС се прилагат
винаги когато дейността на администратора е свързана с предлагането на
стоки и услуги на физически лица от ЕС или наблюдение на тяхното поведение.
»» Усъвършенствани решения за адекватност, създаващи условия за свободно
движение на информация между държавите членки и страни извън ЕС, се
вземат на европейско равнище на основата на изрично определени критерии
и се прилагат също към полицейското сътрудничество и наказателното
правораздаване.

Имате въпроси?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Улесняване и облекчаване на законното прехвърляне на данни чрез укрепване
и опростяване на други правила за международното прехвърляне на данни,
по-специално чрез:

Свържете се с Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» Усъвършенствано и по-широко използване на такива средства като
задължителните фирмени правила с цел да бъдат прилагани също спрямо
администратори на данни и в рамките на група предприятия, като по този
начин отразяват по-пълно многообразието на участниците в обработката на
данни, особено в рамките на компютърните услуги „в облак“.
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