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През април 2011 г.
един нашумял пробив
в сигурността в
технологична компания
компрометира профилите на 77
милиона потребители: имена,
електронни пощи, пощенски
адреси, дати на раждане, пароли и
информация за влизане в мрежата,
покупки в миналото и информация
за кредитните карти. Мина близо
седмица, докато компанията призна
пробива и информира засегнатите
клиенти. Най-благоприятният
момент за престъпниците, които
използват крадени данни, е
непосредствено след кражбата
и преди клиентите да бъдат
уведомени и да имат възможност да
предприемат превантивни мерки.

ЗАЩО ХОРАТА СЕ НУЖДАЯТ ОТ
ПО-ГОЛЯМА ЗАЩИТА?
През изминалите 21 години от
приемането на действащите правила
за защита на данните новите начини
на общуване като социалните мрежи
онлайн преобразиха начина, по който
хората споделят лична информация,

а компютърните услуги в облак
означават, че все повече данни
се съхраняват в отдалечени групи
сървъри, а не в персонални компютри.
250 милиона души в Европа вече
ползват интернет всекидневно. В
тази бързо променяща се среда
хората трябва да запазят ефективен
контрол върху личните си данни. Това
е основно право на всички в ЕС и то
трябва да бъде отстоявано.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РЕФОРМАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?
Новият Общ регламент относно
защитата на данните ще гарантира,
че ще получавате ясна и разбираема
информация за това, кога се обработват
ваши лични данни. Винаги когато се
изисква вашето съгласие, то трябва
да бъде дадено с ясно утвърдително
действие, преди компанията да
пристъпи към обработване на
личните ви данни. Новите правила
ще засилят и правото да бъдеш
забравен, което означава, че ако вече
не желаете личните ви данни да бъдат
обработвани и няма правно основание
компанията да ги съхранява, данните
ще бъдат заличени.
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Нагласи към защитата на данните
»» 71% от европейците смятат, че нямат
друг избор, освен да разкрият лична
информация, ако искат да получат стоки
или услуги.
»» Половината от потребителите на
интернет в Европа се тревожат, че
могат да станат жертва на измама чрез
злоупотреба с тяхна лична информация.
Около седемдесет процента се безпокоят,
че информацията им се използва за цели,
различни от целите, за които е събрана.
»» Почти всички европейци заявяват, че
искат да бъдат уведомени, ако техни
данни бъдат загубени или откраднати.
»» Едва малко над една трета от
европейците знаят, че съществува
национален публичен орган, който
отговаря за правата им в областта на
защитата на данните (37%).
»» Едва 15% смятат, че имат пълен контрол
върху информацията, която предоставят
онлайн, всеки трети (31%) е на мнение,
че няма никакъв контрол.

Специален
Евробарометър 431
– Защита на данните,
юни 2015 г.

Новият регламент ще ви гарантира
свободен и лесен достъп до вашите
лични данни, ще ви ориентира каква
лична информация за вас държат
фирми и публични органи и ще ви
улесни при прехвърлянето на личните
ви данни между доставчиците на
услуги – това е така нареченият
принцип на „преносимост на данните“.
Реформата изисква от организациите
да уведомят както гражданите, така
и съответния орган по защита на
данните без ненужно забавяне и при
възможност в рамките на 72 часа, ако
данните са случайно или незаконно
унищожени, изгубени, променени,
изложени на непозволен достъп или
разкрити на лица без право на достъп,
когато съществува риск за правата на
гражданите.

превърнат в съществени принципи,
залегнали в правилата на ЕС за
защита на данните. Това означава,
че гаранциите за защита на данните
следва да бъдат вградени в стоките
и услугите още на най-ранния
етап на тяхното разработване и че
настройките за поверителност по
подразбиране следва да се превърнат
в норма – в социалните мрежи
например. Правилата ще укрепят
правата на гражданите на практика.
Комисията и националните надзорни
органи по защита на данните ще
информират обществеността за тези
права и за упражняването им по найефективен начин.

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА?
Подобрените правила за защита на
данните означават, че можете да
бъдете по-спокойни за начина, по който
се обработват вашите лични данни,
особено онлайн. Правилата за засилена
защита на данните ще подпомогнат да
се укрепи доверието в услугите онлайн,
за да можете по-уверено да ползвате
новите технологии и да се възползвате
пълноценно от предимствата на
вътрешния пазар. Новите, ясни и
категорични правила за свободно
движение на данните ще помогнат също
така на предприятията да се развиват
в благоприятна за защитата на данните
среда, което ще увеличи търсенето на
иновационни услуги и продукти.

Какви са основните промени?

„Защитата на данните още на етап
проектиране“ и „защитата на данните
по подразбиране“ също ще се

»» Правото да бъдеш забравен ще улесни управлението на риска в защитата на
онлайн данните. Когато вече не желаете данните ви да бъдат обработвани и
не съществува законово основание да бъдат съхранявани, данните ще бъдат
изтрити. Правилата целят да предоставят права на хората, а не да заличават
минали събития, да пренаписват историята или да ограничават свободата на
печата.
»» Улеснен достъп до собствените ви лични данни.
»» Право да се прехвърлят лични данни от един доставчик на услуги към друг.
»» Когато се изисква съгласие, трябва да ви бъде поискано да го дадете чрез
ясно утвърдително действие.
»» Повече прозрачност относно начина на боравене с данните, като се дава лесно
разбираема информация, особено за деца.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Предприятията и организациите ще са длъжни да ви уведомяват без ненужно
забавяне за пробиви в защитата на данните, които могат да ви засегнат. Те
ще са длъжни да уведомят също съответния национален надзорен орган по
защита на данните.

Свържете се с Europe Direct:
00 800 67 89 10 11

»» По-добро правоприлагане в областта на защитата на данните чрез подобрени
административни и съдебни средства за защита в случай на нарушение.

http://europa.eu/europedirect/

»» По-голяма отговорност и отчетност на обработващите лични данни - чрез
оценки на риска за защитата на данните, служители за защита на данните и
принципите на „защита на данните още на етап проектиране“ и „защита на
данните по подразбиране“.
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