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ЕС постигна политическо
споразумение за реформа
на правилата в областта
на защитата на данните.
Новият набор от правила не само ще
възстанови контрола на гражданите
върху личните им данни, но и ще
създаде многобройни ползи и
възможности за предприятията.
Реформата ще бъде основен
фактор за развитието на цифровия
единен пазар, който ще създаде
условия европейските граждани
и предприятия да се възползват
пълноценно от ползите от цифровата
икономика.

КАКВО Е СЕГАШНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ? ЗАЩО ТРЯБВА ДА
СЕ ПРОМЕНИ?
В момента предприятията в ЕС трябва
да се съобразяват с 28 различни
национални закона за защита на
данните. Тази разпокъсаност е скъпо
струваща административна тежест,
която затруднява редица предприятия,
особено МСП, да навлязат на нови
пазари. Реформата ще намали тази
бюрокрация. Така например новите
правила ще премахнат сегашното
задължение на предприятията да
уведомяват други национални органи

за защита на данните за данните,
които обработват, което струва на
предприятията около 130 милиона евро
годишно

КАКВИ СА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА?
Гражданите и предприятията очакват
правилата за защита на данните да
бъдат съгласувани и да се прилагат
еднакво в целия ЕС. Над 90 % от
европейците заявяват, че искат правата
в областта на защитата на данните
да бъдат едни и същи в целия ЕС.
Реформата в областта на защитата на
данните ще помогне на предприятията
да си възвърнат доверието на
потребителите при ползването на
техните услуги. Според едно проучване
на „Евробарометър“ от 2015 г. осемдесет
процента от анкетираните смятат, че не
контролират изцяло личните си данни.
Две трети от хората се тревожат, че
нямат пълен контрол върху личните си
данни онлайн. Предприятията, които не
успяват адекватно да защитят личните
данни на гражданите, рискуват да
загубят тяхното доверие. Доверието,
особено в онлайн средата, играе
съществена роля в насърчаването на
гражданите да ползват нови продукти и
услуги.
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ПРИМЕР 1: Създаване на
условия за предприятията в ЕС
да разширяват дейността си
през граница
Малка рекламна компания желае да
разшири дейността си от Франция
към Германия. В момента дейността ѝ
по обработването на данни подлежи
на отделни правила в Германия и
компанията ще трябва да работи с още
един регулатор. Разходите за правни
консултации и приспособяване на
икономическите модели към изискванията
на новия пазар може да се окажат
непосилни. Така например някои държави
членки събират такси за уведомяване при
обработване на данни.
СЛЕД РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА НА
ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ:
Новите правила за защита на данните
ще премахнат всички задължения
за уведомяване и свързаните с
тях разходи. Целта на регламента
относно защитата на данните е
да отстрани препятствията пред
трансграничната търговия. По такъв
начин предприятията ще могат полесно да разширяват дейността си из
цяла Европа.
Специален
Евробарометър 431
– Защита на данните,
юни 2015 г.
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ПРИМЕР 2:
Равнопоставеност на
предприятията от ЕС и
извън него
Международна компания с няколко
поделения в държави — членки на
ЕС, има система за онлайн навигация
и картографиране в цяла Европа.
В момента администраторите на
данни, които работят през границите,
трябват да вложат време и пари (за
правни консултации и за попълване на
изискваните формуляри), за да спазят
различните и понякога противоречиви
задължения.
СЛЕД РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА НА
ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ:
Новите правила ще въведат единно
европейско право за защитата
на данните, който ще замени
действащата непоследователна и
разпокъсана мозайка от национални
закони. Всяко предприятие,
независимо дали е установено в
ЕС, ще трябва да прилага правото
на ЕС за защитата на данните,
ако желае да предлага услуги в ЕС.
По този начин условията стават
еднакви за всички предприятия.
Това е същността на лоялната
конкуренция в глобализирания свят.

КАК НОВИТЕ ПРАВИЛА ЩЕ НАМАЛЯТ РАЗХОДИТЕ?
Регламентът ще създаде единна, общоевропейска уредба за защитата на
данните, което означава, че предприятията ще трябва да се съобразяват с
едно законодателство, а не с 28. Ползата от новите правила се изчислява на
2,3 милиарда евро годишно.

ПРИМЕР 3: Намаляване на разходите
Централата 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.
ПРИ СЕГАШНИТЕ ПРАВИЛА
Френските закони за защита на данните се прилагат към обработката
в централата, но отделните магазини трябва да се отчитат пред
съответния национален орган по защита на данните в страната,
където се намират. Това означава, че за да гарантира спазването на
закона, централата 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.
СЛЕД РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ:
Законът за защита на данните ще бъде един и същ във всички държави в
ЕС – един Европейски съюз, един закон. Това ще премахне необходимостта
от консултиране с местни юристи за постигане на съответствие с
местното законодателство за магазини със същата марка. Резултатът е
преки икономии и правна сигурност.

КАК РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ
ЩЕ НАСЪРЧИ ИНОВАЦИИТЕ И
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ГОЛЕМИ
ИНФОРМАЦИОННИ МАСИВИ?
Според някои разчети стойността
на личните данни на европейските
граждани може да нарасне до близо
1 трилион евро към 2020 г. Новите
правила на ЕС ще осигурят гъвкавост
на предприятията, като същевременно
ще гарантират защита на основните
права на гражданите.
„Защита на данните още етап
проектиране и по подразбиране“
ще се превърне във водещ принцип.
Той ще стимулира предприятията да се
насочат към иновации и да разработват
нови идеи, методи и технологии за
сигурност и защита на личните данни.
Предприятията ще имат стимул да
използват такива способи за защита

на личните данни като анонимизиране
(премахване на информация, която
може да идентифицира конкретен
човек), псевдонимизиране (замяна
на информацията, която може
идентифицира конкретен човек,
с изкуствени идентификатори) и
криптиране (криптиране на съобщения,
които да могат да бъдат четени само
от оторизирани лица). Ако личните
данни са напълно анонимизирани, те
престават да бъдат лични.
Личните данни могат да бъдат
необратимо анонимизирани от
предприятието, а също така
анонимизираните данни могат да се
използват в големите информационни
масиви.
Предприятията следва да са
подготвени и да информират
гражданите за потенциалната
употреба на големите информационни
масиви и ползата от тях, дори ако

Какво представляват
големите информационни
масиви?
Понятието „големи бази данни“
се използва за големи обеми
данни от различни видове, които
имат разнообразни източници
като например хора, машини или
датчици. Тези данни може да
включват информация за климата,
спътникови изображения, цифрови
снимки и видеоматериали, записи
за преходи или сигнали от GPS
системи. Големите информационни
масиви може да съдържат лични
данни, т.е. всякаква информация,
която се свързва с определен
човек – име, снимка, адрес на
електронната поща, номера
на банкови сметки, постинги в
социални мрежи, медицинска
информация или компютърен IP
адрес.

конкретните елементи на анализа са
все още неизвестни. Те трябва също
да помислят дали данните могат
да бъдат анонимизирани за понататъшна обработка. По такъв начин
ще може да се запазят сурови данни,
които да се използват в анализа на
големите информационни масиви,
като същевременно се защитават
правата на гражданите.
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ПРИМЕР 4: Автомобили без водачи
Технологията на автомобилите без водачи означава по-широк обмен на
автомобилни данни, включително лични данни. Правилата за защита на данните
вървят ръка за ръка с иновативни и прогресивни решения. Така например
при пътно-транспортно произшествие от колите, оборудвани със система за
спешни повиквания eCall, може автоматично да се набере номерът на найблизкия спешен център. Това е пример за практично и ефективно решение в
съответствие с принципите на ЕС за защита на данните. Новите правила ще
улеснят функционирането на системата eCall, което от гледна точка на защитата
на данните ще се облекчи, опрости и ще стане по-ефикасно.
Според един от принципите на защита на данните, когато се събират за една
или повече цели, личните данни не може да бъдат обработвани по-нататък
по начин, който е несъвместим с първоначалната цел. Това не забравяна
обработката за други цели и не ограничава използването на „сурови данни“
за аналитична работа. Ключов фактор за решението дали новата цел е
несъвместима с първоначалната е дали е справедливо. Справедливостта зависи
от такива фактори като последиците за неприкосновеността на личния живот
(т.е. конкретни и целенасочени решения за определени лица) и дали съответният
човек е имал основателни очаквания, че личните му данни ще се използват по
новия начин. Тук е уместен примерът с автомобилите без водачи – суровите
данни може да се използват, за да се анализира къде най-често се случват
пътно-транспортни произшествия и как да се избягват в бъдеще. Данните може
също да се използват за анализ на движението по пътищата с цел да се намалят
задръстванията.

ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ РАЗПОЛАГАТ С
ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ. КАК ТОВА ЩЕ
ПОМОГНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА?
Новото право на преносимост на
данните ще позволи на хората да
прехвърлят личните си данни от
един доставчик на услуги към друг.
Новосъздадените и по-малките
предприятия ще получат достъп
до пазарите на данни, където
преобладават цифровите гиганти, и
ще привлекат повече потребители
с гаранции за неприкосновеността
на личния живот. Така ще се
повиши конкурентоспособността на
европейската икономика.

ПРИМЕР 5: Полза за гражданите, полза за предприятията
Ново малко предприятие желае да навлезе на пазара и да предлага сайт за
споделяне в социалните мрежи онлайн. На пазара вече се срещат големи играчи
с голям пазарен дял. При сегашните правила всеки нов клиент ще трябва да
знае, че започва отначало с предоставянето на лични данни на новия сайт. Това
разубеждава някои да започнат нова дейност.
СЛЕД РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ:
Правото на преносимост на данните ще улесни потенциалните клиенти при
прехвърлянето на личните им данни от един доставчик на услуги към друг. Така
се засилва конкуренцията и се насърчават нови предприятия на пазара.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
„ОБСЛУЖВАНЕТО НА ЕДНО
ГИШЕ“?
На единния пазар на данни не е
достатъчно еднаквите правила да
съществуват само на хартия. Те
трябва и да се прилагат еднакво
навсякъде. „Обслужването на едно
гише“ ще насочи сътрудничеството
между органите по защита на данните
към въпроси от значение за цяла
Европа. Предприятията ще трябва да
работят само с един орган, а не с 28.
Така ще се гарантира правна
сигурност за предприятията. Те ще се
възползват от ускорените решения
на един орган (като се премахнат
многобройните точки за контакт) и
намалената бюрокрация. Ползата за
тях е съгласуваността на решенията в
единен процес в рамките на няколко
държави членки.

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/

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ПОМАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)?
Голяма полза за МСП е опростяването
на регулаторната среда. Специално
съображение 11 от преамбюла на
Регламента откроява особено видимо
подхода „да се мисли първо за
малките“.

МСП ще бъдат освободени от
задължението да документират
дейностите си по отношение на
защитата на данните.

Нашите предложения за реформа
отчитат особеностите на положението
на МСП и сме се погрижили върху
тях да не се налага ненужна
административна тежест.
Огромното мнозинство от МСП
няма да са длъжни да назначават
служител за защита на данните.
Ще бъдат задължени само
предприятията, които извършват
дейности, пораждащи специфични
рискове за защитата на данните
(поради тяхното естество, обхват или
цели) – например малки предприятия
за набиране на персонал, които
съставят индивидуални профили.
В малките предприятия няма да се
налага разкриване на щатна бройка.
Задачата може да бъде поверена на
външен консултант за отделни случаи
и следователно разходите ще бъдат
значително по-ниски.
Що се отнася до извършването на
оценки на въздействието върху
защитата на данните (ОВЗД),
критериите са строго предназначени
за най-рисковите дейности при
обработката на данни (например
лични данни в големи регистри
за генетични данни на деца или
биометрични данни). Това задължение
също ще касае много малък брой МСП.
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