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ПРИМЕР

СЕГАШНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА
ДАННИ СА СЛОЖНИ И
СКЪПО СТРУВАЩИ –

UЦентралата на една търговска
верига е във Франция, а магазини
с нейната марка има в 14 други
държави — членки на ЕС. Всеки
магазин събира данни за клиентите
си и ги прехвърля към централата във
Франция за по-нататъшна обработка.
Съгласно действащите правила
френските закони за защита на
данните се прилагат към обработката
в централата, но отделните магазини
продължават да имат задължение
да се отчитат пред съответния
национален орган по защита на
данните, за да се потвърди, че
обработват данните в съответствие
със законите на страната, в която
се намират. Това означава, че за да
гарантира съответствие със закона,
централата на търговската верига
трябва да се консултира с местни
юристи за всички свои клонове.
Общият размер на разходите, които
възникват поради изискванията за
докладване във всички страни, може
да надхвърли 12 000 евро.

ЗАЩО СЕ НАЛОЖИ ДА
ОПРОСТИМ ПРАВИЛАТА ЗА
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ?
Гражданите и предприятията очакват
правилата за защита на данните да
бъдат съгласувани и да се прилагат
еднакво в целия ЕС. Близо деветдесет
процента от европейците заявяват,
че искат еднакви права за защита на
данните на цялата територия на ЕС. В
момента това не е така.
Нещо повече, предприятията се лутат
в лабиринт от национални закони за
защита на данните, които налагат
разходи и усложняват обработването
на данни в чужбина. Реформата ще
сведе до минимум бюрокрацията,
особено като премахне сегашното
задължение да се уведомява за
всяко обработване на данни, което
струва на предприятията около
130 милиона годишно и да се
издава предварително разрешение
за трансгранично прехвърляне на
основата на одобрени задължителни
фирмени правила или стандартни
договорни клаузи.

Генерална дирекция
„Правосъдие и потребители“

Нагласи към защитата на данните
»» Почти всички европейци подкрепят
прилагането на еднакви правила на
защита в целия ЕС (89%).
»» Две трети от европейците смятат, че
фирмите, които работят онлайн, трябва
да носят отговорност за защитата на
техните лични данни (67%).
»» Над четири от всеки десет европейци са
на мнение, че прилагането на правилата
за защита на данните трябва да бъде
осигурено на равнище ЕС (45%).
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РЕФОРМАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?
Общият регламент относно
защитата на данните опростява и
усъвършенства правилата за защита
на данните в цяла Европа. Тази
цел ще се постигне чрез засилена
хармонизация и прилагане на подхода
за обслужване на едно гише към
правоприлагането. Всяко предприятие
ще отговаря само пред един орган по
защита на данните, а предприятията и
потребителите ще имат единна точка
за контакт. Освен това Регламентът
ще опрости прехвърлянето на данни
зад граница извън ЕС, за да се улесни
световната търговия.

Единният набор от правила на
равнище ЕС ще окажат значително
въздействие върху предприятията
и ще направят Европа попривлекателна за бизнес и в същото
време ще засилят позициите на ЕС в
утвърждаването в световен мащаб
на високи стандарти за защита на
данните.

среда ще създаде по-предсказуема
икономическа среда в ЕС с правила,
които вдъхват повече доверие
у потребителите и подобряват
функционирането на вътрешния
пазар.

Премахването на правната
разпокъсаност и намаляването на
административните задължения
(например изискванията за
уведомяване) ще спестят 2,3
милиарда евро годишно, които
предприятията могат да използват за
инвестиции както в ЕС, така и извън
него. Опростяването на регулаторната

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА?
Какви са основните промени?

Новите опростени, по-ясни и по-силни
правила ще улеснят гражданите в
защитата на техните онлайн данни.
Те също така значително ще намалят
разходите на предприятията, като
се осигурят на предприятията
от ЕС предимство в глобалната
конкуренция, тъй като ще дадат
на потребителите гаранции за
силната защита на техните данни,
като същевременно ще действат в
опростена регулаторна среда.

»» Създаване на единен набор от правила, които се прилагат в целия ЕС.
»» Създаване на система за „обслужване на едно гише“ – единен орган по защита
на данните (ОЗД), който ще отговаря за дружествата с дейност в няколко
държави (ОЗД по мястото на основната дейност на дружеството).
»» Премахване на ненужните бюрократични изисквания като например
задълженията за уведомяване.
»» Опростяване на прехвърлянето на данни извън ЕС, като същевременно се
осигурява защита на личните данни.
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