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Защитата на данните се цифровизира
Технологиите внесоха много положителни промени в живота ни. В цифровата ера,
в която живеем, интернет, големите информационни масиви, изкуственият интелект
и други технологични развития оказват силно влияние върху ежедневието ни.
Трябва обаче да гарантираме, че технологичното развитие не определя нашите
ценности. Следва да можем да се възползваме от предимствата на новите
технологии и едновременно с това да упражняваме основните си права. Това
включва основното право на защита на данните.
Новите правила на ЕС за защита на данните, приложими от 2018 г., са ориентирани
към бъдещето. Те имат за цел да гарантират ефективната защита на личните данни
в цифровата ера.
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е приложим за всички
предприятия и организации с дейност в ЕС. В него са определени стандартите за
защита на данните в световен мащаб, като се гарантира защитата на личните данни
в цифровия свят.
Бяха въведени и нови правила за защита на данните за институциите на ЕС, за
да се гарантира, че стандартът за защита на данните в рамките на институциите
и органите на ЕС е в съответствие със стандарта за защита на данните, предвиден
в ОРЗД. Тези правила отразяват същите ценности, като гарантират на гражданите
на ЕС, че могат да се възползват от същите разширени права при работата си
с институциите на ЕС, каквито имат при работата си с други дружества, организации
или публични органи съгласно ОРЗД.

Защита на данните в институциите на ЕС:
какви са вашите права?
Самият характер на дейността на ЕС изисква обработване на лични данни от
институциите на ЕС в много области. Това може да включва обработване на лични
данни в борбата с тежката организирана престъпност и тероризма на равнище
ЕС, в разпределянето на европейски средства или в управлението на мащабни
информационни системи като визовата информационна система.
Институциите на ЕС са също така работодатели. Следователно те обработват
лични данни, когато например наемат персонал или боравят с медицинска
информация на техния персонал.
Ежедневното обработване на големи количества данни е свързано с голяма
отговорност. Поради тази причина е важно институциите на ЕС да дават пример
в прилагането на новите правила на ЕС за защита на данните.
Ако вашите лични данни се събират, съхраняват или обработват по какъвто и да
е начин, съгласно законодателството за защита на данните вие сте субект на
данни. Това ви дава определени права във връзка с обработването на личните ви
данни.

Институциите на ЕС трябва да обработват личните ви данни безпристрастно,
законосъобразно и единствено за законни цели. Това общо право се
допълва от редица специфични права:

Право на прозрачност
Администраторът на данни трябва
да използва ясни и недвусмислени
формулировки, когато ви информира
как ще се обработват личните ви
данни. Информацията трябва да
бъде ясна, точна и прозрачна и да ви
бъде предоставена в леснодостъпен
формат.

Право на достъп
Имате
право
да
получите
информация от институция на
ЕС за това дали личните ви данни
се обработват от нея, за целта на
обработването, категориите на
съответните данни и получателите,
пред които се разкриват вашите
данни, както и за правото на достъп
до тези лични данни, обработвани
от институцията на ЕС.

Право на изтриване/
право „да бъдеш
забравен“
Ако личните ви данни вече не са
необходими на институцията на ЕС,
ако оттеглите своето съгласие или
ако операцията по обработването
не е законна, имате право да
изтриете своите данни.

Право на информация
Имате
право
да
бъдете
информирани, например, за факта,
че данните ви се обработват,
с каква цел става това, както и за
самоличността на администратора.

Право на коригиране
Ако данните ви са неточни
или непълни, имате право да ги
коригирате.

Право на ограничаване
на обработването
При определени обстоятелства,
като, например, ако оспорите
точността на обработваните данни
или ако не сте сигурни, че данните
ви се обработват законно, можете
да поискате от администратора
да ограничи обработването на
данните.

Право на преносимост
на данните
Това право ви позволява да
получите данните за вас, с които
разполага администраторът, и да ги
прехвърлите от един администратор
към друг. Когато е технически
възможно, администраторът трябва
да свърши това вместо вас.

Право да не бъдете обект
на решение, основаващо
се на автоматизирано
обработване, включващо
профилиране
Имате право да не бъдете обект на
решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо
профилиране, което поражда правни
последствия за вас или по подобен начин
ви засяга в значителна степен.

Право на възражение
Можете, въз основа на неопровержими
законови основания, да отправите
възражение спрямо обработването на
данните във връзка с вас.

Лични данни означава всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде
идентифицирано (пряко или непряко). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано,
е лице, чиято самоличност може да бъде установена пряко или непряко, по-специално чрез
идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн
идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата,
генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това
физическо лице.
Примери: име, адрес на електронна поща, досие с годишни оценки и медицински здравни
досиета, но също така непряко подлежаща на идентифициране информация, като служебен
номер, IP адрес, записи на връзките, номер на факс, биометрични данни и пр.
Администратор на данни означава институцията или органът, които определят целите
и средствата за обработване на лични данни. По-специално, администраторът има задължение
да осигури качеството на данните и, в случая на институциите и органите на ЕС, да нотифицира
длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) за операцията по обработването.
В допълнение администраторът на данни носи отговорност и за мерките за сигурност за защита
на данните. Администраторът също така е образуванието, което получава искания от субекти
на данни за упражняване на техните права. Администраторът трябва да си сътрудничи с ДЛЗД
и може да се консултира с него или нея за становище по който и да е въпрос, свързан със защита
на данните.
Обработване се отнася до всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични
данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават
достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
Примери: процедура за набиране на персонал, процедура за отпускане на безвъзмездни
средства, списък на външни експерти, управление на събитие, публикуване на снимки, създаване
на съвместна онлайн платформа за гражданите или членовете на персонала.
Обработване има и в ситуациите в които европейските институции предоставят на държавите
членки технически инструмент или решение за улесняване на обмена на информация, докато
запазват достъпа до съответните лични данни или поддържат регистър на записите на връзките,
свързани с платформата.

Прочетете другите ни информационни бюлетини, за да научите повече за новите
правила за защита на данните:
•

Документиране на обработването на данни: Ръководството на
ЕНОЗД за гарантиране на отчетност

•

Нови правила за защита на данните за институции на ЕС и как ВИЕ
сте засегнати от тях
или се консултирайте с уебсайта на ЕНОЗД: www.edps.europa.eu

Този информационен бюлетин се публикува от Европейския надзорен орган по
защита на данните (ЕНОЗД) — независим орган на ЕС, създаден през 2004 г.,
с цел:
•

наблюдение на обработването на лични данни от институциите и органите
на ЕС;

•

изготвяне на препоръки във връзка със законодателството за защита на
данните;

•

сътрудничество със сходни органи с оглед гарантиране на последователни
практики за защита на данните.

www.edps.europa.eu.
@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor

