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През 2018 г. излязоха наяве силата и ограниченията на защитата на личните данни.

На 25 май 2018 г., две години след приемането му, Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) 
окончателно влезе в сила.

Хората забелязаха това, защото бяха заляни с шаблонни съобщения, всяко от което ги информираше за 
актуализирана политика за поверителност, която в повечето случаи трябваше да приемат, за да продължат 
да използват конкретната услуга. Досега, вместо да адаптират начина си на работа, за да защитят по-добре 
интересите на онези, които използват услугите им, дружествата гледаха на ОРЗД по-скоро като на правен 
пъзел, за да запазят начина си на работа.

Очакваме обаче през следващата година това да се промени.

Най-голямата заплаха за личната свобода и достойнство произтича от прекомерната информационна сила 
на определени дружества или администратори на лични данни, както и от по-широката, несвиваема 
екосистемa от програми за проследяване, създаване на профили и насочване към потребители, които могат 
да събират и използват тази информация.

Само три месеца преди ОРЗД окончателно да влезе в сила, злоупотребата с лични данни се превърна 
в основна новина и предмет на официални разследвания не само в Европейския парламент, но и в 
националните столици, от Вашингтон до Лондон и Делхи. Днес авторите на обществени политики са наясно 
със заплахата, която поставя текущата ситуация, не само за свободата на потребителите в средата на 
електронната търговия, но и за самата демокрация.

Цялата система е податлива не само на нарушения, но и на манипулация от страна на участници 
с политически цели, насочени към подкопаване на доверието и социалното сближаване. Лакмусовият тест за 
стабилността на правния режим на ЕС ще бъде целостта на изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Съгласуваното прилагане на всички правила, включително в областта на защитата на данните, за 
предотвратяване и наказване на незаконната намеса по време на изборите, ще бъде от жизненоважно 
значение. Поради това съжаляваме за забавеното приемане на актуализираните правила за 
неприкосновеност на личния живот в електронната среда. Без тези актуализирани правила, за да се 
гарантира зачитането на най-интимната, чувствителна информация и частната комуникация, юридическите 
и физическите лица остават изложени на риск и са уязвими, като са подчинени на законите на ЕС и правната 
несигурност, които не успяват да ни осигурят контрол над собственото ни цифрово аз.

Въпреки това програмата на ЕС за реформа в областта на защитата на данните отбеляза една голяма победа 
преди края на годината. На 11 декември 2018 г. с влизането в сила на ОРЗД за институциите на ЕС се 
гарантира, че всичките 66 институции и органи на ЕС, които контролираме, както и самият ЕНОЗД, вече 
трябва да спазват същите стриктни правила като администраторите на лични данни по ОРЗД.

След две години интензивна подготовка, по време на които работихме в тясно сътрудничество не само 
с нашите партньори в областта на защитата на данните в институциите, но също и с висшето ръководство и с 
други служители в ЕС, институциите на ЕС вече могат да дадат пример за прилагането на правила за защита 
на данните.

На Международната конференция на комисарите по защита на личните данни и неприкосновеността на 
личния живот през октомври имахме честта да демонстрираме ангажимента на ЕС по отношение на етиката 
и човешкото достойнство. Световните органи за защита на личните данни дадоха пример за проучването на 
въздействието на изкуствения интелект върху човека, а на публичната сесия на конференцията се събра 
изключително широка и разнообразна аудитория от цял свят, за да се обсъди начина, по който технологиите 
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разрушават живота ни, и да се призове за нов консенсус относно това кое е правилно и кое грешно 
в цифровото пространство. През 2019 г. ще продължим да улесняваме този диалог, както и след това.

В световен мащаб продължава да се доказва геостратегическата важност на защитата на данните. Виждаме 
това в продължаващия дебат относно Щита за защита на личните данни и предстоящото (реципрочно) 
решение относно адекватността на гаранциите за защита на данните в Япония. Виждаме го и в значението, 
което се придава на защитата на данните в правоприлагащата общност. Нашата роля на практически 
регулатор на Европейската полицейска служба, Европол, вече е добре установена, като в края на 2019 г. ще 
поемем подобна роля и за агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 
– Евроюст.

Новият Европейски комитет по защита на данните (EDPB), който започна работа на 25 май 2018 г., е изправен 
пред огромното предизвикателство да докаже, че 28 независими органа могат да действат като един, като 
взаимно зачитат подходите и методите си и същевременно се обединяват в името на култура на 
разпознаваемо и надеждно европейско правоприлагане. Радваме се, че секретариатът, предоставен от 
ЕНОЗД, е напълно функционален от първия ден на ОРЗД и ще продължи да оказва подкрепа там, където сме 
в състояние да направим това.

С Войчех вече сме в последната година от нашия мандат. През март 2015 г. публикувахме стратегия, в която 
са изложени нашата визия, цели и точки за действие в следващите години. През следващите месеци ще 
публикуваме преглед на нашите усилия по отношение на стратегията, като се гарантира, че носим отговорност 
за поставените през 2015 г. цели.

Giovanni Buttarelli
Ръководител на Европейския 
надзорен орган по защита 
на данните

Wojciech Wiewiórowski
Помощник-надзорник
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@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as a whole 
not any single institution, becoming a 
beacon and leader in debates that are 
inspiring at global level

В Стратегията на ЕНОЗД за периода 2015—2019 г. 
представяме нашата визия ЕС да служи за пример 
в глобалния диалог относно защитата на данните 
и неприкосновеността на личния живот 
в цифровата ера. Съставихме трудна и амбициозна 
програма, която се постарахме да изпълним в хода 
на настоящия мандат.

Направихме големи крачки към постигането на 
тези цели през 2018 г. — една година, която би 
могла да се счита за ключова както в историята на 
защитата на данните, така и в историята на 
ЕНОЗД.

Ново законодателство за една нова ера

Една от трите цели, залегнали в нашата 
стратегия, беше да се започне нова глава за 
защитата на данните в ЕС. Технологичното 
развитие се движи с бързи темпове и в 
съответствие с това начинът ни на живот като 
индивиди и като общество също бързо се 
променя.  Логично е,  че е необходимо 
актуализиране на правилата на ЕС за защита на 
данните, което няма за цел да забави 
нововъведенията, а да гарантира, че са защитени 
основните права на хората в цифровата ера.

На 25 май 2018 г. новото законодателство за 
защита на данните окончателно влезе в сила за 
всички дружества и организации, действащи 
в държавите — членки на ЕС. Общият регламент 
относно защитата на данните (ОРЗД) отбеляза 
първата стъпка към осигуряване на всеобхватна 
и ефективна защита на личните данни 

и неприкосновеността на личния живот на всички 
лица в ЕС.

С това ново законодателство беше създаден 
Европейският комитет по защита на данните 
(EDPB). Този нов орган, съставен от органите за 
защита на данните (ОЗД) на всички 28 държави — 
членки на ЕС и ЕНОЗД, е натоварен със задачата 
да гарантира последователното прилагане на 
ОРЗД в рамките на целия ЕС. ЕНОЗД трябваше да 
осигури секретариата на този нов орган на ЕС 
и значителна част от времето и усилията ни 
в началото на 2018 г. бяха насочени към това да се 
гарантира, че Комитетът е подготвен да се справи 
с голямото работно натоварване още от първия 
ден на влизане в сила на новия регламент. 
Продължихме да подкрепяме административно 
секретариата на EDPB през цялата година, както 
и като пълноправен участник в самия Комитет.

@EU_EDPS

Memorandum of Understanding signed 
between European Data Protection Board 
(EDPB) & European Data Protection 
Supervisor (EDPS) during 1st EDPB 
plenary meeting today outlining way in 
which EDPB and EDPS will cooperate 
@Buttarelli_G & Andrea Jelinek 
#GDPRDay https://t.co/piKtWb5Yys

Направихме още една крачка напред към 
постигането на всеобхватна рамка за защита на 
данните с приемането на нови правила за 
институциите и органите на ЕС. Регламент 
2018/1725 влезе в сила на 11 декември 2018 г. и с 
него се въведоха нови правила за институциите на 
ЕС в съответствие с изложените в ОРЗД правила.

Като надзорен орган за защита на данните 
в институциите и органите на ЕС се сблъскахме 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=BG
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://t.co/piKtWb5Yys
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=bg
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със значителното предизвикателство да 
гарантираме, че всички те са подготвени за тези 
нови правила. През 2017 г. започнахме кампания за 
посещения, сесии за обучение и срещи (вж. 
Обучения на ЕНОЗД за 2018 г.), която се засили 
през 2018 г. Те бяха насочени към повишаване на 
осведомеността и новите правила, както и за да се 
гарантира, че институциите на ЕС разполагат 
с необходимите знания и инструменти, за да 
приложат тези правила на практика.

@EU_EDPS

Regulation 2018/1725 on protection of 
natural persons w/ regard to processing of 
#personaldata by #EUInstitutions, bodies, 
offices & agencies enters into force today, 
bringing #dataprotection rules for #EUI in 
line w/ standards imposed by #GDPR 
https://europa.eu/!Kx84fu #GDPRforEUI

Тези дейности бяха насочени предимно към 
насърчаването на развитието на култура на 
отчетност в институциите на ЕС. Искахме да 
гарантираме, че те не само спазват правилата за 
защита на данните, но и могат да докажат 
спазването на правилата. Неразделна част от това 
беше създаването на съзнание, че обработването 
на лични данни, дори когато се извършва 
законосъобразно, може да изложи на риск правата 
и свободите на физическите лица. Тези дейности 
ще продължат и през 2019 г., тъй като ние се 
стремим да гарантираме, че институциите на ЕС 
дават пример за прилагането на нови правила за 
защита на данните.

През 2018 г. злоупотребата с лични данни с цел 
проследяване и създаване на профили и ролята 
на технологиите в нашето общество беше тема на 
значителни обществени дебати. ЕНОЗД 
и общността за защита на данните като цяло бяха 
в челните редици на този дебат, като приносът на 
ЕНОЗД беше на два основни фронта: чрез нашето 
Становище относно манипулирането в интернет 
и личните данни и нашето Становище относно 
защитата на неприкосновеността на личния живот 
на етапа на проектирането.

Докато първото беше съсредоточено върху 
необходимостта от разширяване на обхвата на 
защитата, приписвана на интересите на 
физическите лица в днешното цифрово общество, 
второто се стремеше да се справи с новите 
предизвикателства, произтичащи от развитието на 
технологиите и нормативната рамка. От правна 
гледна точка, новото поколение правила за защита 
на данните, установени в ОРЗД, Директива 
2016/680 и Регламент 2018/1725 относно 
обработването на лични данни от институциите на 
ЕС, изискват от администраторите на лични данни 
да вземат под внимание най-съвременните 
технически и организационни мерки за прилагане 
на принципите и гаранциите за защита на данните. 
Това изисква също така надзорните органи да са 
наясно със състоянието на техниката в тази област 
и да следват нейното развитие. Сътрудничеството 
в тази област е от решаващо значение, за да се 
гарантира последователното прилагане на тези 
принципи. Становището допълва и работата ни 
с Мрежата за неприкосновеност на личния живот 
в интернет (IPEN), за да се насърчи диалогът 
между създателите на политики, регулаторите, 
п р о м иш л е н о с т та ,  а к а де м ич н и те  с р е д и 
и гражданското общество за това как новите 
технологии могат да бъдат проектирани в полза на 
индивида и обществото.

Новите правила за защита на данните също така 
въвеждат принципа на отчетност. Всички 
администратори на лични данни, включително 
институциите и органите на ЕС, трябва да 
гарантират, че са в състояние да докажат 
спазването на новите правила. Това се отнася и за 
управлението и ръководството на техните ИТ 
инфраструктури и системи. За да подпомогнем 
това, разширихме нашия каталог от специфични 
насоки, така че да включват наред с другото 
Насоки относно използването на услуги за 
изчисления в облак от администрацията на ЕС 
и освен това насоки относно ИТ управление и ИТ 
ръководство.  През 2018 г.  започнахме 
и систематична програма, насочена към проверка 
на съответствието на органите на ЕС с насоките на 
ЕНОЗД.

Намиране на баланс между 
сигурността и неприкосновеността 
на личния живот

На 1 май 2018 г. се навърши една година, откакто 
ЕНОЗД пое отговорността за упражняване на 
надзор върху обработването на лични данни за 

https://europa.eu/!Kx84fu
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/online-manipulation-and-personal-data_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/privacy-design_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en


Брюксел - 31 януари

Дейностите за годината започнахме близо 
до седалището си като проведохме 
обучителен курс за Европейския 
омбудсман в Брюксел (достъпен и за 
служителите на омбудсмана в Страсбург 
чрез видео връзка). На курса присъстваха 
ръководители на отдели и сектори, както и 
други компетентни членове на персонала.

Брюксел - 16 февруари (и др.)

Организирахме двудневно обучение за 
ръководители от ЕС в Европейското училище 
по администрация (EUSA). Това не беше 
еднократен ангажимент — върнахме се в 
EUSA още шест пъти през годината. 
Благодарение на нашите обучения 
персоналът на EUSA сега е в по-силна 
позиция в преговорите за новия Регламент № 
2018/1725.

Лисабон - 25 май

На 25 май отбелязахме влизането в сила на 
ОРЗД с колеги от Европейската агенция за 
морска безопасност (ЕАМБ) и Европейския 
център за мониторинг на наркотиците и 
наркоманиите (ЕЦМНН), като осигурихме 
обучение за подготовката им за прехода към 
новия регламент.

Брюксел - 7 юни

В началото на лятото се отправихме към 
Avenue de Beaulieu в Брюксел, за да 
предоставим обучение относно новите 
ангажименти за защита на данните за 
служителите, работещи в ГД „Действия по 
климата“, ГД „Мобилност и транспорт“ и други 
заинтересовани колеги.

Маастрихт - 26 юни

На 26 юни и след това на 3 декември, 
ръководителят на инспекциите в ЕНОЗД 
пътува до Маастрихт, за да направи 
презентация на участниците в курсовете за 
сертифициране на защита на данните на 
Европейския институт по публична 
администрация (EIPA). Двучасовият разговор 
беше озаглавен „Контрол на спазването на 
правилата за защита на данните: ролята на 
органите за защита на данните”.

Люксембург - 30-31 януари

Други колеги от Европейския надзорен орган 
по защита на данните (ЕНОЗД) предприеха 
кратко пътуване, за да предоставят обучение 
за работещите в институциите на ЕС със 
седалище в Люксембург. В него се включиха 
над 200 участници. По време на престоя си 
там представихме образователна сесия за 
висши ръководни кадри от Европейския 
парламент, Комисията, Съда на ЕС, 
Европейската сметна палата, ЕИБ, Центъра за 
преводи за органите на Европейския съюз 
(CdT), ЕИФ и Изпълнителната агенция за 
потребителите, здравеопазването и храните 
(CHAFEA).

Атина - 1-2 март

Това двудневно обучение, предвидено за 
персонала на Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност (ENISA) 
и Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP), беше 
подходяща възможност да се потвърдят 
отново текущите задължения за защита на 
данните и да се въведат новите задължения 
по преразгледания регламент. Също така 
открихме разглеждане на казус в областта на 
управлението на събития, което се оказа 
толкова полезно, че се използва повторно по 
време на други сесии за обучение през 
годината.

Брюксел - 29 май

Само четири дни след влизането в сила на 
Общия регламент относно защитата на 
данните (ОРЗД) ЕНОЗД приветства 23-те 
наскоро назначени длъжностни лица за 
защита на данните (ДЛЗД) и помощник-ДЛЗД 
от институциите и органите на ЕС в курс за 
обучение за ефективна защита на личните 
данни в новата им роля. Второ подобно 
обучение за ДЛЗД се проведе на 10 декември.

Брюксел - 14 юни

Представихме уебинар на Службата за 
публикации на ЕС и на други служители на 
институциите на ЕС, работещи в областите 
публикации, комуникация, социални медии и 
уеб екипи. Работата ни обаче не се изчерпи с 
това. В същия ден проведохме обучение за 
Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД).

Обучения на ЕНОЗД за

2  0  1  8  г.
Брюксел - 31 януари
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за работещите в институциите на ЕС със 
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висши ръководни кадри от Европейския 
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преводи за органите на Европейския съюз 
(CdT), ЕИФ и Изпълнителната агенция за 
потребителите, здравеопазването и храните 
(CHAFEA).
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Това двудневно обучение, предвидено за 
персонала на Европейската агенция за 
мрежова и информационна сигурност (ENISA) 
и Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (CEDEFOP), беше 
подходяща възможност да се потвърдят 
отново текущите задължения за защита на 
данните и да се въведат новите задължения 
по преразгледания регламент. Също така 
открихме разглеждане на казус в областта на 
управлението на събития, което се оказа 
толкова полезно, че се използва повторно по 
време на други сесии за обучение през 
годината.

Брюксел - 29 май

Само четири дни след влизането в сила на 
Общия регламент относно защитата на 
данните (ОРЗД) ЕНОЗД приветства 23-те 
наскоро назначени длъжностни лица за 
защита на данните (ДЛЗД) и помощник-ДЛЗД 
от институциите и органите на ЕС в курс за 
обучение за ефективна защита на личните 
данни в новата им роля. Второ подобно 
обучение за ДЛЗД се проведе на 10 декември.

Брюксел - 14 юни

Представихме уебинар на Службата за 
публикации на ЕС и на други служители на 
институциите на ЕС, работещи в областите 
публикации, комуникация, социални медии и 
уеб екипи. Работата ни обаче не се изчерпи с 
това. В същия ден проведохме обучение за 
Европейската служба за външна дейност 
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Люксембург - 1-2 октомври

По покана на Съда на ЕС се върнахме в 
Люксембург, за да предоставим обучение във 
връзка с новия регламент. Присъстваха над 
400 гости от редица различни институции на 
ЕС.

Стокхолм - 18 септември

Предоставихме обучение по време на 
годишната среща на мрежата от уеб 
управители от агенциите и органите на ЕС. 
Това се оказа чудесна възможност за пряко 
взаимодействие с отговарящи за 
комуникацията служители на ЕС по въпроси, 
свързани със защитата на личните данни.

Брюксел - 23 октомври

Европейската комисия и националните органи 
за защита на конкуренцията във всички 
държави — членки на ЕС си сътрудничат 
помежду си чрез Европейската мрежа по 
конкуренция (ECN). През октомври посетихме 
ГД „Конкуренция“, за да предоставим насоки на 
ECN по въпроси в областта на защитата на 
данни при разследвания и проверки.

Брюксел - 7 ноември

Проведохме обучение по защита на данните за 
ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и 
съюз на капиталовите пазари“, службата на 
Комисията, отговаряща за политиката на ЕС в 
областта на банковото дело и финансите, 
което обхвана основните принципи за защита 
на данните, правата на субектите на данни и 
проучване на казус в областта на 
управлението на събития.

Брюксел - 20 ноември

Само един ден преди публикуването на 
Регламент (ЕС) 2018/1725 беше осигурено 
последното обучение за 2018 г. за 
персонала на Надзорния орган на ЕАСТ.

Париж - 26 ноември

С наближаването на края на календарната 
година ЕНОЗД направи пътуване до Париж 
за проверка на спазването в Института на 
Европейския съюз за изследване на 
сигурността. С участието също така на 
помощник надзорник Wojciech 
Wiewiórowski екипът на S&Е проведе 
обучение по новия регламент.

Торино - 20-21 септември

По искане на Европейската фондация за 
обучение (ETF) разгледахме казуси, свързани 
със защитата на данните с широк кръг от 
колеги, включително участници от ETF, 
Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ), Съвместния изследователски център 
(JRC) и Европейския университетски институт 
(EUI).

Франкфурт - 12 ноември

В средата на ноември бяхме в Германия, за да 
предоставим обучение по аспектите на 
защитата на данните, свързани с банковия 
надзор, в сътрудничество с длъжностното 
лице за защита на данните на Европейската 
централна банка (ЕЦБ), частния сектор 
(инвестиции на Съюза) за служителите на ЕЦБ, 
и служителите на Европейския орган за 
застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване (ЕОЗППО) във Франкфурт.

Брюксел - 21 ноември

На 21 ноември ЕНОЗД изнесе презентация 
пред Комитета по сигурност на 
гражданското въздухоплаване в ГД 
„Мобилност и транспорт“.

Брюксел - 3 декември

ЕНОЗД приключи обученията за годината на 
същото място, където започнахме, в 
седалището си в Брюксел. Предоставихме 
обучение на ГД „Комуникация“ и други 
представителства на Европейската комисия за 
това как новият регламент ще засегне техните 
прояви.
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оперативни дейности в правоприлагащата агенция 
на ЕС, Европол. Една от точките за действие, 
изложени в нашата стратегия като съществени за 
отварянето на нова глава за защита на данните 
в ЕС, е да се насърчи един зрял диалог относно 
сигурността и неприкосновеността на личния 
живот. Като агенция на ЕС, натоварена със 
задачата да гарантира сигурността на ЕС, като 
същевременно защитава основните права на 
неприкосновеност на личния живот и защита на 
данните, Европол е чудесен пример за напредъка, 
който постигаме в тази област.

@EU_EDPS

1.5 year of very fruitful & sincere 
cooperation: #EDPS supervision of 
@Europol aiming to ensure that #Europol 
as #controller embeds #dataprotection in 
all operations under their responsibility 
#accountability @W_Wiewiorowski  
at the Joint Parliamentary Scrutiny Group 
on Europol

Продължаваме да поддържаме стабилни 
взаимоотношения с длъжностното лице за защита 
на данните (ДЛЗД) и със Звеното за защита на 
данните (DPF) на Европол, което ни позволява да 
гарантираме, че можем да предвидим всички 
възможни проблеми и да планираме бъдещите 
дейности. През май 2018 г. проведохме втората си 
инспекция на дейностите по обработка на данни 
в агенцията и продължихме да предоставяме 
съвети и да разглеждаме жалби, когато 
е необходимо.

Сигурността на границите на ЕС остава гореща 
тема и законодателят на ЕС направи няколко нови 
предложения през 2018 г., насочени към 
повишаване на сигурността и подобряване на 
управлението на границите. Макар да признаваме 
необходимостта от по-голяма сигурност в ЕС, тя не 
следва да се постига за сметка на защитата на 
личните данни и неприкосновеността на личния 
живот.

@EU_EDPS

#EDPS calls for wider debate on the 
future of information sharing in the #EU. 
Read the EDPS opinion on the 
#interoperability between the EU large-
scale information systems http://europa.
eu/!Rv88rR and the press release  
http://europa.eu/!uW44UM 

Улесняването на отговорното и информирано 
разработване на политики е друга от точките за 
действие, необходими за започването на нова глава 
в областта на защитата на данните в ЕС. Имайки 
това предвид, през 2018 г. издадохме няколко 
становища относно предложената гранична 
политика на ЕС. Едно от тях се фокусира върху 
бъдещето на обмена на информация в ЕС, като 
разглежда предложения за два регламента, които 
ще установят рамка за оперативна съвместимост 
между широкомащабните информационни системи 
на ЕС. Тъй като последиците от това предложение 
за защита на данните и други основни права 
и свободи са неясни, в началото на 2019 г. ще 
започнем разискване по този въпрос, за да се 
уверим, че те са разгледани обстойно.

Продължихме и тясното си сътрудничество 
с длъжностните лица за защита на данните, за да 
осигурим ефективен и координиран надзор на 
широкомащабните ИТ бази данни на ЕС, 
използвани в подкрепа на политиките на ЕС 
в областта на убежището, управлението на 
границите, полицейското сътрудничество 
и миграцията.

Развиване на партньорства

Улесняването на отговорното и информирано 
разработване на политики обаче далеч не 
е ограничено до политиката на ЕС в областта на 
сигурността и границите. През 2018 г. ЕНОЗД 
издаде 11 становища, включително две по искане 
на Съвета, по въпроси, вариращи от юрисдикцията 
по брачни дела до оперативната съвместимост на 
широкомащабните информационни системи на ЕС.

https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!Rv88rR
http://europa.eu/!uW44UM
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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Освен това издадохме 14 публикувани набора от 
официални коментари. Те са еквивалентни на 
становищата, но обикновено са по-кратки 
и по-технически. Някои от нашите коментари бяха 
изрично поискани от Европейския парламент или 
от неговите комитети и се отнасяха не за 
първоначалните законодателни предложения, а за 
проектоизмененията и резултатите от преговорите 
между съзаконодателите.

Като се има предвид, че предоставихме и над 30 
н е ф о р м а л н и  к о н с у л т а ц и и  о т н о с н о 
проектопредложенията от Комисията, тези цифри 
ясно показват по-голямата необходимост 
и уместност на независимите експертни становища 
относно последиците върху защитата на данните 
от инициативите на ЕС, както и нарастващия 
интерес от заинтересовани институции на ЕС. 
Очакваме с нетърпение да продължим това 
взаимополезно сътрудничество през следващите 
години в контекста на засилени правомощия за 
консултации в областта на законодателството 
съгласно новия Регламент 2018/1725.

Продължихме също така усилията си да 
гарантираме, че дейностите в институциите на ЕС 
се извършват в съответствие със съответните 
закони за защита на данните, като издаваме 
предварителни становища, разследваме жалби 
и контролираме спазването на правилата 
посредством наличните инструменти.

Стратегията ангажира ЕНОЗД да създаде 
партньорства за постигане на по-голямо 
сближаване в областта на защитата на данните 
в световен мащаб. Данните се движат 
в международен план, трансгранично, но 
правилата за тяхната защита се определят 
предимно на национално равнище, в най-добрия 
случай на регионална основа.

@EU_EDPS

Glad #EDPS has strongly contributed to a 
balanced @EU_EDPB opinion of 
paramount importance on the first #GDPR 
adequacy finding: Not a red light, but 
improvements are recommended to 
achieve a robust #EU & #Japan 
#dataprotection deal

Имайки това предвид, ние продължаваме да 
работим с нашите регионални и международни 
партньори, за да интегрираме защитата на данните 
в международните споразумения и да осигурим 
последователна защита на личните данни 
в световен мащаб.

Също така участваме в дискусиите относно 
констатациите за адекватност. Тези споразумения 
се изготвят от Европейската комисия от името на 
държавите — членки на ЕС и предвиждат 
прехвърляне на данни от държави от ЕС към 
държави извън ЕС, чиито правила за защита на 
данните би трябвало да осигуряват адекватна 
защита. По-конкретно, през 2018 г. допринесохме 
за втория съвместен преглед на Щита за защита на 
личните данни между ЕС и САЩ и за Становището 
на EDPB относно предложеното споразумение за 
адекватност с Япония.

Цифрова етика и Международната 
конференция

През 2015 г. стартирахме Инициативата на ЕНОЗД 
за етика като част от ангажимента ни за 
изграждане на партньорства на световно ниво. 
Искахме да предизвикаме международна дискусия 
относно това как основните ни права и ценности 
могат да бъдат подпомогнати в цифровата ера.

Три години по-късно цифровата етика вече е част 
от международната програма.

@EU_EDPS

#EDPS @Buttarelli_G opens the 2018 
Olympic Games on #Privacy -  
“Choose humanity: putting the dignity 
back into digital”. The 40th International 
Conference will explore the human 
dimension of new technologies. 
#DebatingEthics @icdppc2018

Започнахме 2018 г. с публикуването на Доклада на 
Консултативната група по етика. Докладът 
е полезен инструмент, който ни помага да 
разберем как цифровата революция е променила 
начина ни на живот както като индивиди, така 
и като общество. Той също така очертава 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en
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промените и предизвикателствата, които това 
поставя за защитата на данните. Така успяхме да 
разширим нашето проучващо запитване, за да 
достигнем до много по-голяма аудитория чрез 
обществено допитване, което започна в началото 
на лятото на 2018 г. Резултатите от консултацията 
разкриха значимостта на напредъка в областта на 
етиката и призоваха ОЗД да играят активна роля 
в това отношение.

Всъщност обаче Международната конференция на 
комисарите по защита на личните данни 
и неприкосновеността на личния живот, която 
Джовани Бутарели от ЕНОЗД нарече Олимпийски 
игри по защита на данните, наистина направи 
диск усията по цифрова етика част от 
международната програма.

Откритото заседание на Международната 
конференция наблегна върху Дебат върху 
етиката: Достойнство и уважение в живот, 
основан на данни. С над 1000 присъстващи от 
различни среди, националности и професии, 
високопоставени оратори и значително отразяване 
в медиите, събитието послужи за насърчаване на 
дебата по проблема и постави нови етични 
и правни въпроси на преден план в дневния ред на 
ОЗД и на други по целия свят. Към момента ЕНОЗД 
се възприема като лидер в тази област и ще 
работи усилено за развитие на дебата.

Вътрешни правила и процедури

С разширяването на ролята и отговорностите ни, 
добрата вътрешна администрация е по-важна от 
всякога, за да гарантираме, че можем да постигнем 
целите си.

През 2018 г. Отделът на ЕНОЗД за човешки 
ресурси, бюджет и администрация (HRBA) се зае 
с две особено големи подготвителни дейности. 
Работата по подготовката на новия секретариат на 
EDPB се засили значително, за да се гарантира, че 
в административно и логистично отношение 
Комитетът е готов да започне работа на 25 май 
2018 г. Наред с другото, това включва гарантиране, 
че всички членове на персонала на EDPB спазват 
същите правила като служителите на ЕНОЗД 
и могат да се възползват от същите права.

Преди новия Регламент за защита на данните за 
институциите на ЕС трябваше също така да 
гарантираме, че всички решения на ЕНОЗД във 
връзка с човешките ресурси са в съответствие 
с новите правила. Затова предприехме пълен 

преглед на всички дейности на ЕНОЗД по 
обработка на данни за целите на човешките 
ресурси и ревизирахме подхода си, когато бе 
необходимо.

В допълнение към редицата инициативи, насочени 
към подобряване на нашите политики в областта 
на човешките ресурси, стартирахме нов открит 
ко н к у р с  з а  с ф о р миран е  н а  г ру п а  от 
висококвалифицирани експерти по защитата на 
данните, които да удовлетворят бъдещите ни 
нужди при набирането на персонал. В началото на 
2019 г. основната ни цел е да осигурим ефективна 
и приятна работна среда за всички, които работят 
в ЕНОЗД.

Предоставяне на информация 
за защитата на данните

През последните няколко години значимостта на 
дейностите на ЕНОЗД по предоставяне на 
информация съществено е нарастнала. 
Ефективната комуникация е от съществено 
значение, за да можем да постигнем заложените 
в нашата Стратегия цели. Ако работата ни не 
е видима, тя не може да има необходимото 
въздействие.

В допълнение към обединяването на усилията ни 
за подобряване и увеличаване на въздействието 
на онлайн присъствието ни, стартирахме 
и изпълнихме две комуникационни кампании. 
Нашите усилия за предоставяне на информация за 
Международната конференция през 2018 г. не 
само помогнаха да се гарантира успехът на самата 
конференция, но и дебатът за цифровата етика 
достигна най-широката възможна аудитория.

@EU_EDPS

The key word of #GDPRforEUI is 
#accountability. It means that personal 
data protection should be embedded in 
culture of organizations. Comply with 
#dataprotection law & demonstrate your 
compliance! Read our factsheet  
https://europa.eu/!PY43hU & watch video 
https://europa.eu/!MM88bY

https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://europa.eu/!PY43hU
https://europa.eu/!MM88bY
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През декември 2018 г. насочихме вниманието си 
към новия Регламент за защита на данните за 
институциите на ЕС. Комуникационната ни кампания 
имаше за цел да допълни и подпомогне текущите 
дейности за повишаване на осведомеността. Тя 
беше насочена не само към членовете на 
персонала на органите и институциите на ЕС, но 
и към това да се гарантира, че хората извън 
институциите на ЕС са запознати с новите правила 
и начина, по който тези правила ги засягат.

Тъй като глобалното присъствие и влиянието на 
ЕНОЗД продължава да се увеличава, очакваме 
2019 година да бъде също толкова натоварена.

Ключови показатели за ефективност 
за 2018 г.

Ние използваме редица ключови показатели за 
ефективност (КПЕ), които ни помагат да следим 
ефективността си. Това гарантира, че ако 
е необходимо сме в състояние да коригираме 
дейностите си, за да се увеличи въздействието на 
нашата работа и ефективността при използването 
на ресурсите. Тези КПЕ отразяват стратегическите 
цели и плана за действие, определени в нашата 
Стратегия за периода 2015—2019 г.

В таблицата с КПЕ по-долу се съдържа кратко 
описание на всеки КПЕ и резултатите към 31 
декември 2018 г. В повечето случаи тези резултати 
са съпоставени с предварително зададени целеви 
стойности.

През 2018 г. изпълнихме поставените цели за 
по-голямата част от нашите КПЕ, а в някои случаи 
дори значително ги надхвърлихме. Това показва, 
че в изпълнението на съответните стратегически 
цели сме на прав път и не са необходими 
корективни мерки.

В два от случаите не разполагаме с резултати от 
наблюдението. По отношение на КПЕ 6, през 2018 
г. избрахме да наблюдаваме и определим 
приоритети за свързаните с политиките дейности 
по отношение на съответните приоритетни 
действия, описани в нашата Стратегия, вместо да 
публикуваме списък с приоритети. Взехме това 
р е ш е н и е,  з а щ от о  с м я т а х м е,  ч е  т о в а 
е по-ефективен начин да гарантираме, че ще 
постигнем целите, заложени в Стратегията на 
ЕНОЗД.

По отношение на КПЕ 7, понастоящем не можем да 
измерим точно броя на посетителите на уебсайта 
на ЕНОЗД поради промяна в политиката за 
„бисквитките“ и проследяването на нашия уебсайт. 
Тази промяна има за цел да се гарантира, че 
потребителите на уебсайта ни ще могат 
съзнателно да се съгласят с проследяването на 
тяхната активност онлайн в уебсайта на ЕНОЗД. 
Така ще се гарантира, че уебсайтът е съобразен 
със защитата на данните във възможно най-голяма 
степен. Поради тази причина резултатите за КПЕ 7 
не са пълни.

Целевата стойност за КПЕ 4 се коригира ежегодно 
в съответствие със законодателния цикъл.
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КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ РЕЗУЛТАТИ КЪМ 
31.12.2018 г.

ЦЕЛЕВА 
СТОЙНОСТ 

ЗА 2018 г.

Цел 1 — Защитата на данните преминава в дигиталното пространство

КПЕ 1

Вътрешен 
показател

Брой инициативи в подкрепа на използването на 
технологиите за подобряване на защитата на данните 
и на неприкосновеността на личния живот, 
организирани от ЕНОЗД самостоятелно или 
в партньорство

9 9 инициативи

КПЕ 2

Вътрешен 
и външен 
показател

Брой дейности, съсредоточени върху 
интердисциплинарни решения в политиките (вътрешни 
и външни)

8 8 дейности

Цел 2: Изграждане на партньорства на световно ниво 

КПЕ 3

Вътрешен 
показател

Брой на случаите, разгледани на международно 
равнище (в Европейския комитет по защита на данните, 
Съвета на Европа, Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, Световната мрежа по 
прилагане на изискванията за неприкосновеността на 
личния живот, международни конференции), за които 
ЕНОЗД има значителен писмен принос

31 10 случая

Цел 3 — Отваряне на нова глава за защитата на данните в ЕС

КПЕ 4

Външен 
показател

Степен на интерес на заинтересованите страни 
(Съвета на министрите, Европейския парламент, 
Съвета, ОЗД и др.)

15 10 консултации

КПЕ 5

Външен 
показател

Степен на удовлетвореност на ДЛЗД/КЗД/
проверителите от сътрудничеството и насоките на 
ЕНОЗД, включително удовлетвореност на субектите на 
данни по отношение на обучението

95% 70%

КПЕ 6

Вътрешен 
показател

Степен на разрешаване на случаите в (редовно 
актуализирания) списък с приоритети на ЕНОЗД под 
формата на неофициални коментари и официални 
становища

Без приложение Без приложение 

Фактори в помощ на реализацията — комуникация и управление на ресурсите

КПЕ 7

“композитен”

Брой посещения на уебсайта на ЕНОЗД Без приложение • Достигане на 
195 715 (2015 
резултати) 
посещения

Външен 
показател

Брой последователи на профила на ЕНОЗД в Twitter 14 000 • 9407 
последователи 
(2017 резултати) + 
10%

КПЕ 8

Вътрешен 
показател

Ниво на удовлетвореност на персонала; 75% 75%

КПЕ 9

Вътрешен 
показател

Изпълнение на бюджета 93,8% 90%
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За 2019 г. в рамките на общата Стратегия за 
периода 2015—2019 г. бяха избрани следните 
цели. Ще отчетем резултатите в Годишния отчет за 
2019 г.

Осигуряване на правилното прилагане 
на Регламент 2018/1725

На 11 декември 2018 г. окончателно влязоха в сила 
новите правила за защита на данните за 
институциите и органите на ЕС. През 2019 г. ще 
продължим кампанията си, за да гарантираме, че 
както служителите на институциите на ЕС, така 
и всички останали са в състояние да разберат 
по-добре изискванията на новия регламент и да се 
осведомят в по-голяма степен за рисковете, 
свързани с обработването на лични данни.

В рамките на институциите на ЕС ще продължим 
да се съсредоточаваме върху това да насърчаваме 
развитието на култура на отчетност. Това включва 
предоставянето на длъжностните лица за защита 
на данните (ДЛЗД), на ръководството и членовете 
на персонала на органите и институциите на ЕС на 
знания и инструменти, с помощта на които да 
надхвърлят простото спазване на правилата, за да 
се гарантира също така, че са в състояние да 
докажат спазването на такива правила.

Нова правна основа за дейности във 
връзка с политики и консултации

Регламент 2018/1725 засилва ролята на ЕНОЗД 
в нашите дейности във връзка с политики 
и консултации. Сега Европейската комисия 
е изрично задължена да се консултира с ЕНОЗД 
в конкретни случаи и ние трябва да ѝ предоставяме 
съвет в рамките на осем седмици след получаване 
на съответното искане. Новото законодателство 
също така дава възможност за издаването на 
съвместни становища с Европейския комитет по 
защита на данните (EDPB).

През 2019 г. ще работим с Комисията и EDPB, за да 
се гарантира, че са въведени подходящи 
процедури в подкрепа на тези нови разпоредби 
и ще преразгледаме и актуализираме нашите 
вътрешни правила и другите съответни документи 
с насоки. Също така ще останем на разположение 

на Европейската комисия, Европейския парламент 
и на Съвета, за да предоставяме официални или 
неофициални консултации по всяко време 
в процеса на вземане на решения.

Предоставяне на насоки относно 
необходимостта и пропорционалността

През 2019 г. ще завършим работата си по 
п р е д о с т а в я н е  н а  м е т о д о л о г и я ,  к о я т о 
законодателят на ЕС да следва, когато оценява 
необходимостта и пропорционалността на 
законодателните мерки, оказващи въздействие 
върху основните права на неприкосновеност на 
личния живот и защита на данните. По-конкретно, 
ще разработим Насоки за пропорционалност, като 
завършим работата,  която започна хме 
с публикуването на нашия Набор от инструменти 
относно необходимостта през април 2017 г. По 
този начин се стремим да предоставим на 
институциите на ЕС рамка, която ще им помогне 
да предприемат проактивен подход при прилагане 
на гаранциите за защита на данните в политиката 
на ЕС.

Насърчаване на по-широк дебат 
относно оперативната съвместимост

В нашето Становище от 2018 г. относно 
о п е р а т и в н а т а  с ъ в м е с т и м о с т  м е ж д у 
широкомащабните информационни системи на ЕС 
призовахме за по-широк дебат относно бъдещето 
на тези системи, тяхното управление и начините за 
гарантиране на основните права в тази област. Ще 
започнем този дебат през 2019 г. с експерти на 
високо равнище по темата на ежегодната 
конференция за компютри, неприкосновеност на 
личния живот и защита на данните (CPDP), която 
ще се проведе в Брюксел от 30 януари до 1 
февруари 2019 г.

Новият Регламент 2018/1725 предвижда единен 
м о д е л  н а  к о о р д и н и р а н  н а д з о р  з а 
широкомащабните информационни системи на ЕС 
и органите, службите и агенциите на ЕС, който ще 
се осъществява от ЕНОЗД и националните 
надзорни органи. Заедно с нашите партньори 
в националните ОЗД ще обсъдим бъдещето на 
координирания надзор през 2019 г.

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/strategy/strategy-2015-2019_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=BG
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/papers/necessity-toolkit_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/interoperability-between-eu-large-scale-informations_en
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
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Осигуряване на информация

С новия Регламент за защита на данните 
в институциите на ЕС се въвеждат нови концепции, 
които подчертават важността на сигурността на 
информацията. Те включват задължителни 
уведомления за нарушения на сигурността на 
данните и използването на псевдонимизация като 
призната мярка за сигурност.

С оглед на това ще трябва да увеличим капацитета 
и компетентността си за надзор и оценка на 
мерките, предприети от институциите на ЕС за 
постигане на съответствие. Трябва също така да 
можем да реагираме бързо на уведомления за 
нарушения на сигурността на данните и други 
инциденти, свързани със сигурността, за да се 
гарантира ограничаването на всички отрицателни 
последици върху основните човешки права. Ще 
продължим да провеждаме инспекции, фокусирани 
върху технологичните аспекти, по-специално тези, 
свързани с широкомащабните информационни 
системи и в област та на сиг урност та 
и правоприлагането.

Управление на прехода към надзор 
на Евроюст

Вече имаме добре установена надзорна роля 
в Европол и през 2019 г. ЕНОЗД ще поеме задачата 
да контролира обработването на лични данни 
в друга агенция на ЕС, работеща в областта на 
правосъдието и вътрешните работи: Евроюст.

На 6 ноември 2018 г. бе приета нова правна рамка 
за Евроюст, която включва нови правила за защита 
на данните, специфични за дейностите на 
агенцията. Рамката предвижда надзорната роля, 
която ще изпълнява ЕНОЗД. За да се подготви за 
нашата нова роля, персоналът на ЕНОЗД ще 
организира вътрешни и външни сесии за обучение, 
свързани с надзора на Евроюст, като всички те ще 
имат за цел да гарантират, че сме готови да 
поемем новата си роля в края на 2019 г.

Въвеждане на защита на данните на 
етапа на проектирането и по 
подразбиране в институциите на ЕС

Съгласно новите правила за защита на данните 
институциите на ЕС са задължени да прилагат 
принципите за защита на данните на етапа на 
проек тирането и по подразбиране при 
разработването и експлоатацията на системи за 

обработка на данни. Поради тази причина през 
2019 г.  ще увеличим усилията си за 
идентифициране и насърчаване на практичните 
технологични решения. Това ще включва редовно 
наблюдение на развитието на информационните 
и комуникационните технологии (ИКТ) с цел 
предоставяне на насоки и обучение относно 
техническото прилагане на защитата на данните.

Ръководство относно технологиите 
и защитата на данните

През 2018 г. издадохме Ръководство относно 
защитата на личните данни в сферата на 
управлението и ръководството на ИТ, изчисленията 
в облак и уведомленията за нарушения на 
сигурността на данните. През 2019 г. ще издадем 
актуализирани насоки, насочени към подобряване 
на отчетността в областта на информационните 
технологии, и ще предоставим насоки за 
политиките относно конкретни технологии или 
методологии, със специален акцент върху 
сигурността.

За да се осигури съгласуваност с консултациите 
и практиката на останалите органи за защита на 
данните (ОЗД), ще спазваме насоките на EDPB по 
тези въпроси и ще допринасяме към работата им 
по хармонизирани насоки.

Също така ще продължим да сътрудничим 
с нашите международни партньори в областта на 
технологиите и защитата на данните, включително 
Международната конференция на комисарите по 
защита на личните данни и неприкосновеността на 
личния живот (ICDPPC) и нейните работни групи, 
и Международната работна група по защита на 
данните и телекомуникациите (IWGDPT, известна 
още като Берлинската група).

Чрез извършване на проверки и разследвания ще 
продължим усилията си за оценка на спазването 
на изискванията за защита на данните 
в институциите на ЕС. Когато е възможно, ще се 
стремим да ги извършваме дистанционно от 
лабораторията на ЕНОЗД.

Поддържане на Мрежата за 
неприкосновеност на личния живот 
в интернет (IPEN)

В качеството си на мрежа от експерти по 
технологии и неприкосновеност на личния живот, 
съставена от ОЗД, представители на индустрията, 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/it-governance-and-it-management_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-use-cloud-computing-services-european_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/guidelines-personal-data-breach-notification_en
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
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академичните среди и гражданското общество, 
IPEN ще играе важна роля в превръщането на 
принципите за защита на данните в инженерни 
изисквания. Ние ще подкрепяме мрежата при 
засилване на усилията за насърчаване на 
технологии и инженерни техники, съобразени 
с неприкосновеността на личния живот. 
По-специално, ще концентрираме усилията си 
върх у  пр евръщ ан ето  н а  пр инципа з а 
неприкосновеност на личния живот на етапа на 
проектирането в инженерни изисквания 
и улесняването на обмена между инженерите 
и експертите по неприкосновеността на личния 
живот относно техническите решения на въпросите 
на неприкосновеността на личния живот чрез 
работни срещи и презентации на обществени 
събития.

Новото правно задължение за прилагане на 
принципа за защита на данните на етапа на 
проек тирането и по подразбиране при 
п р о е к т и р а н е т о  и  е к с п л о а т а ц и я т а  н а 
информационните системи, използвани за 
обработването на лични данни, увеличи 
значимостта на работата в тази област, 
по-специално по отношение на определянето на 
състоянието на техниката и нейното развитие 
като еталон за дейностите по на дзор 
и правоприлагане.

Продължаващо сътрудничество с ЕС 
и международните партньори

С окончателното влизане в сила на новото 
законодателство на ЕС сътрудничеството с нашите 
партньори за защита на данните в рамките на ЕС 
и извън него е по -ва жно от всякога. 
Сътрудничеството с ОЗД на държавите членки ще 
продължи на редица равнища и в частност 
в рамките на EDPB, където ще се съсредоточим 
върху продължаващото активно участие 
в работата на подгрупата „Ключови разпоредби“ 
и като член на екипа, натоварен с изготвянето на 
проектоизменения на Правилника за дейността на 
EDPB.

Продължавайки работата си с международни 
организации, в средата на 2019 г. ще организираме 
семинар, който ще се проведе в Париж. Нашите 
усилия за насърчаването на диалог на 
международно равнище с органи, организации 
и други групи извън ЕС също ще останат приоритет.

Поддържане на моментум 
за Инициативата за етика

След успеха на Международната конференция на 
комисарите по защита на личните данни 
и неприкосновеността на личния живот през 
2018  г. предизвикателството за нас е да се 
гарантира запазването на този моментум. На 
събитие, което ще се проведе в рамките на 
Конференцията за компютри, неприкосновеност на 
личния живот и защита на данните в началото на 
2019 г., ще стартираме няколко нови дейности, 
насочени именно към това. Те включват:

• серия от обществени дискусии под формата на 
конферентни разговори, предавани онлайн 
дискусии или подкасти, с експерти от различни 
области, включително ОЗД;

• мнения от лидери на общественото мнение по 
темата за цифровата етика, които ще бъдат 
публикувани онлайн;

• ново Становище на ЕНОЗД относно етиката, 
основано на нашето Становище от 2015 г. 
и Доклада на Консултативната група по етика.

• съпътстващо събитие по въпросите на етиката, 
което ще с е проведе по време на 
Международната конференция на комисарите 
п о  з а щ и т а  н а  л и ч н и т е  д а н н и 
и неприкосновеността на личния живот за 
2019 г.

Чрез тези дейности се надяваме да бележим 
постоянен напредък за постигането на 
международен консенсус по отношение на 
цифровата етика.

https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://www.privacyconference2018.org/en/40th-international-conference-data-protection-privacy-commissioners
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/towards-new-digital-ethics-data-dignity-and_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/ethical-framework/ethics-advisory-group-report-2018_en


За контакт с представители на ЕС

Лично

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на 
най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази 
служба:
— чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
—  по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/

contact_bg.

За да намерите информация за ЕС

Онлайн

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта 
Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://publications.europa.
eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от 
Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата

За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1952 г. насам на всички 
официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от 
данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така 
и за нетърговски цели.

https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
https://publications.europa.eu/bg/publications
https://publications.europa.eu/bg/publications
https://europa.eu/european-union/contact_bg
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/bg
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