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ДАННИТЕ?

СМЯНА НА
ДОСТАВЧИКА НА
УСЛУГИ – КАК ДЕЙСТВА
ПРЕНОСИМОСТТА НА

Социалните мрежи и сайтовете
за споделяне на снимки дават
възможност на хората да
съхраняват стотици снимки, лични
съобщения и лични контакти.
Ако например някой качва
снимки на сайт за споделяне
и след това решава да ползва
услугите на друг доставчик,
той ще може да прехвърли
всички снимки безпрепятствено
и без загуби. В днешния свят
на непрекъснато развиващи се
технологии потребителите не бива
да бъдат обвързани само с един
доставчик поради неудобства при
прехвърлянето на данни. Подобни
практики задушават конкуренцията
и ограничават избора.

КАКВИ СА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, КОИТО
ЦИФРОВАТА СРЕДА ПОСТАВЯ
ПРЕД ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?

коренно преобразиха мащаба
и начина на събиране, достъп,
използване и прехвърляне на
лични данни. Съществуват
няколко основателни причини за
преразглеждане и подобряване на
действащите правила, приети през
1995 година: все по-глобализираният
характер на потоците данни,
обстоятелството, че лична
информация се събира, прехвърля
и разменя в големи количества от
един континент на друг и по цял свят
само за милисекунди, и появата на
компютърните услуги „в облак“. Поконкретно, компютърните услуги „в
облак“, при които хората имат достъп
до компютърни ресурси дистанционно,
без да ги притежават на място,
пораждат нови предизвикателства
за надзорните органи по защита на
данните, тъй като данните могат да
се движат и наистина се придвижват
мигновено от един правен режим в
друг, включително в държави извън
ЕС. За да се осигури непрекъсната
защита на данните, се налага
правилата да бъдат приведени
в съответствие с развитието на
технологиите.

Бързите темпове на технологичните
промени и глобализацията

Генерална дирекция
„Правосъдие и потребители“

Нагласи към защитата на данните
»» Голямо мнозинство от хората
(71%) продължават да твърдят, че
предоставянето на лична информация е
все по-неотменна част от съвременния
живот и приемат, че няма друга
алтернатива освен да я предоставят, ако
желаят да се снабдят със стоки и услуги
»» Над половината европейци, които
ползват интернет, поне веднъж седмично
използват социална мрежа онлайн.
Съотношението е същото за сайтове за
изпращане на съобщения или за чатове.
»» 69% от анкетираните заявяват, че
предварително трябва да бъде поискано
изричното им съгласие във всички случаи,
преди да се събират и обработват техни
данни
»» Над 60 процента от анкетираните
споделят, че нямат доверие в
стационарните и мобилните телефонни
компании и доставчиците на интернет
услуги (62%) или онлайн фирмите (63%).
»» Според 67% е важно да могат да
прехвърлят лични данни към друг
доставчик на услуги онлайн (преносимост
на данните)
Специален
Евробарометър 431
– Защита на данните,
юни 2015 г.
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и потребител
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
РЕФОРМАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА
НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?
Новият Общ регламент относно
защитата на данните въвежда единен,
технологично неутрален и съобразен
с бъдещите промени набор от
правила за целия ЕС. Това означава,
че както и да се развиват в бъдеще
технологиите и цифровата среда,
личните данни на гражданите в ЕС
ще бъдат защитени и ще се зачита
фундаменталното им право да бъдат
защитени техните данни.
Новият Регламент също така
ще укрепи „правото да бъдеш
забравен“, така че ако някой вече
не иска личните му данни да бъдат
обработвани и няма законна причина
организацията да ги съхранява, те
трябва да бъдат заличени от нейната
система.
Освен това гражданите имат право
на преносимост на данните, т.е. право
да получат копие от своите данни
от едно интернет дружество и да ги
прехвърлят към друго, без първото

дружество да създава каквито и да
било пречки. Тези предложения ще
повишат доверието в онлайн средата,
което е благоприятно за гражданите
и предприятията. Новите правила
ще осигурят лоялна конкуренция –
когато предлагат стоки или услуги
в ЕС, всички дружества от държави
извън ЕС ще трябва да прилагат
същите правила, каквито прилагат
дружествата от ЕС.

КАКВА ЩЕ Е ПОЛЗАТА?
Доверието ще даде възможност
на потребителите да разработват
новаторски технологии и да купуват
стоки и услуги онлайн с пълната
увереност, че личните им данни
ще бъдат защитени. Засиленото
търсене на стоки и услуги, които
не нарушават неприкосновеността
на личния живот, ще насърчи
инвестициите и създаването на
нови работни места и ще разгърне
потенциала на единния пазар да
предлага по-голям избор на стоки
на по-ниски цени. Увеличаването
на стопанската дейност също така
ще помогне на предприятията,

особено на малките и средните
предприятия (МСП) да реализират
пълния си потенциал в рамките на
единния пазар. Чрез съобразени с
бъдещи промени и технологично
неутрални правила предложенията
на Комисията ще осигурят трайна
сигурност по въпросите за защитата
на данните онлайн. Реформата на ЕС
в областта на защитата на данните
ще създаде благоприятни условия
за услуги с големи информационни
масиви в Европа, като утвърждава
принципите на защита на данните
по подразбиране и още на етап
проект, засилва прозрачността,
укрепва доверието на потребителите
и насърчава конкуренцията чрез
новото право на преносимост на
данните, както и чрез гарантирането
на равнопоставеност на всички
дружества на единния пазар.

Какви са основните промени?
»» Гарантиран лесен достъп до собствените лични данни и свободно прехвърляне
на лични данни от един доставчик на услуги към друг.

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

»» Въвеждане на правото да бъдеш забравен, така че хората по-добре да
управляват рисковете в защитата на данните онлайн. Когато хората вече не
искат данните им да бъдат обработвани и няма законови основания да бъдат
съхранявани, данните ще бъдат заличавани.

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

»» Гаранции, че винаги когато се изисква съгласие от гражданите за обработка на
лични данни, то се дава чрез ясно утвърдително действие.

Имате въпроси?

http://europa.eu/europedirect/

»» Въвеждане на единен набор от правила за целия ЕС.
»» Ясни правила по въпроса кога правото на ЕС се прилага към администратори
на данни, които са от страни извън ЕС.
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