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Директивата относно
защитата на данните при
дейности, извършвани
от полицията и други
правоприлагащи органи,
е част от новите правила на ЕС за
защита на данните, приети през април
2016 г. Реформата беше осъществена
с цел стандартите на ЕС относно
защитата на данните да бъдат
пригодени към цифровата ера и да
могат да издържат проверката на
времето в контекста на технологичното
развитие.
Директивата защитава физическите
лица, когато техните лични данни се
обработват от компетентните органи
за целите на предотвратяването,
разследването, разкриването или
наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на
наказания.
Тези правила са приети в изпълнение
на Европейската програма за
сигурност, която очертава стратегията
на ЕС по отношение на борбата
срещу тероризма, организираната
престъпност и киберпрестъпността.
Обменът на такива данни е от
съществено значение в борбата
срещу тероризма и трансграничната
престъпност. Благодарение на новите
правила обменът на такива данни ще
бъде по-ефективен както на равнище
ЕС, така и на международно равнище.

Генерална дирекция
„Правосъдие и потребители“

Въз основа на тях ще се изгради
доверие и ще се осигури правна
сигурност в трансграничен контекст.

КАК НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА
УТВЪРЖДАВА ОСНОВНИТЕ ПРАВА?
Съгласно новата директива всички лични
данни трябва да бъдат обработвани
законно, добросъвестно и само за
конкретна цел, която винаги е свързана
с борбата срещу престъпността.
Директивата гарантира, че
обработването на лични данни в
ЕС се извършва в съответствие с
принципите на законосъобразност,
пропорционалност и необходимост и
при наличие на подходящи гаранции
за физическите лица. Тя също така
гарантира напълно независим надзор
от страна на националните органи
за защита на данните и ефективни
средства за правна защита.
Въвеждане на защитата на данните
като стандарт
Полицията и органите на наказателното
правосъдие ще прилагат принципите
на защита на данните на етапа на
проектирането и по подразбиране в
началото на всеки процес, свързан
Правосъдие
и потребител

Правото на защита на личните данни
е основно право в ЕС. Жертвите и
свидетелите, но така също и лицата,
заподозрени в извършването на
престъпления, имат право данните
им да бъдат надлежно защитени
при наказателно разследване
или действия по правоприлагане.
Същевременно благодарение на
по-голямата хармонизация на
законодателствата органите на
полицията и прокуратурата ще могат
по-лесно да работят заедно при
трансгранични разследвания и да
осъществяват по-ефективна борба
срещу престъпността и тероризма в
цяла Европа.
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с лични данни, например при
разработването на нови бази данни.
Отчетността на лицата, отговарящи
за обработването на лични данни, по
отношение на тяхната работа ще бъде
засилена. Например органите трябва
да назначават длъжностни лица за
защита на данните, които да отговарят
за защитата на личните данни в рамките
на тяхната организация. Те трябва да
гарантират също така, че националният
надзорен орган се уведомява за
сериозни нарушения на сигурността на
данните възможно най-скоро.

полицията и наказателното правосъдие
в ЕС и трети държави също ще бъде
засилено, тъй като ще има по-ясни
правила за международното предаване
на данни във връзка с престъпления.
Новите правила ще гарантират, че
предаването се извършва при наличие
на адекватно ниво на защита на
данните.

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/

Старите правила

КАК ПОДОБРЯВА
ДИРЕКТИВАТА РАБОТАТА НА
ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ?

Гражданите в целия ЕС вече имат право на достъп до личните си данни,
обработвани от полицията, прокурорите или наказателните съдилища.
Въпреки това, що се отнася до упражняването на това право, между
държавите членки съществуват различия.

За да се борят ефективно срещу
престъпността, правоприлагащите
органи се нуждаят от ефикасни и
строги правила за обмен на лични
данни на национално, европейско и
международно равнище. Определянето
на общи за целия ЕС правила за
защита на личните данни в областта на
наказателното правосъдие ще улесни
сътрудничеството между органите на
полицията и наказателното правосъдие
в целия ЕС.

Например някои национални органи събират такси. Други не отговарят на
индивидуални искания в разумен срок или предоставят само непряк достъп
до лични данни (например посредством националните надзорни органи). В
много случаи отговорът предизвиква у заявителя съмнения относно статуса
на личните му данни или относно наличните правни средства за защита. Това
поставя хората в трудна ситуация, по-специално като се има предвид, че все
по-голям брой лични данни са предмет на трансгранично обработване.

Новите правила

Спестяване на време и пари

Всеки гражданин в ЕС има еднакво право на достъп до своите лични
данни. Гражданите винаги имат право да се обърнат пряко към органите на
полицията и наказателното правосъдие и да поискат достъп до своите лични
данни.

Обработването на данните ще бъде поевтино и ще отнема по-малко време. На
органите на полицията и наказателното
правосъдие няма повече да се налага
да прилагат различни правила за защита
на данните в зависимост от произхода
на личните данни. Новите правила
ще се прилагат както по отношение
на националното обработване на
лични данни, така и по отношение на
трансграничното им предаване.

Ако тези органи решат да уважат такова искане, те трябва да предоставят
личните данни безплатно. Органите могат също така да решат да ограничат
правото на достъп, по-специално когато те искат да предотвратят
възпрепятстването на текущо разследване или да защитят националната
сигурност или правата и свободите на други лица. Такива ограничения следва
да бъдат в съответствие със съдържащите се в правото на ЕС изисквания за
необходимост и съразмерност, както се тълкуват от Съда на Европейския съюз
и Европейския съд по правата на човека.

Засилване на международното
сътрудничество

В конкретни случаи, при които органите дават неутрален отговор на дадено
лице („ние не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че в момента
обработваме Вашите лични данни“), те трябва да го информират за правото
му да подаде жалба пред националния надзорен орган по защита на данните.
Тези надзорни органи извършват необходимите проверки или преглед на
лични данни, съхранявани от органите. И накрая, лицата винаги имат право
да поискат да бъде осъществен съдебен контрол върху цялата процедура.

Сътрудничество между органите на
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