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КОИ СМЕ НИЕ 
Европейският надзорен орган по защи-

та на данните (ЕНОЗД) е независимият 

орган на Европейския съюз за защитата 

на данните, отговорен за надзора върху 

обработването на лични данни от евро-

пейските институции, органи и агенции. 

 

Ние съветваме европейските институ-

ции, органи и агенции по нови зако-

нодателни предложения и инициативи, 

свързани със защитата на личните дан-

ни. 

 

Наблюдаваме въздействието на новите 

технологии върху защитата на данните 

и си сътрудничим с надзорните органи, 

за да осигурим съгласуваното прила-

гане на правилата на ЕС за защита на 

данните. 
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Безпристрастност 
работим в дадената ни 

законодателна и политическа 

рамка независимо и обективно, 

при балансиране на различните 

заложени интереси.

Почтеност
спазване на най-високите 

стандарти на поведение 

и извършване винаги на 

правилните действия.

Прозрачност  
обясняваме какво  

правим и защо на ясен, 

достъпен за всички  

език.

Прагматизъм 
разбираме потребностите 

на нашите заинтересовани 

страни и търсим решения, 

които са практически 

осъществими.

НАШИТЕ 
ЦЕННОСТИ И 
ПРИНЦИПИ  

НАШАТА 
МИСИЯ 

Защитата на данните е основно право, защитено 
от европейското законодателство. НОЗД 
защитава и насърчава неприкосновеността на 
личния живот на гражданите и защитата на 
данните в нашата ежедневна работа. 
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КАКВИ СА  
НАШИТЕ  
ДЕЙНОСТИ 

НАШАТА МИСИЯ Е СЪЩО ТАКА 

ДА ПОВИШИМ ОСВЕДОМЕ-

НОСТТА ОТНОСНО РИСКОВЕТЕ 

И ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА И 

СВОБОДИТЕ НА ХОРАТА, КО-

ГАТО ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

СЕ ОБРАБОТВАТ. НИЕ ПРЕД-

ПРИЕМАМЕ ДЕЙСТВИЯ СПРЯ-

МО НАРУШЕНИЯ НА ЗАЩИТА-

ТА НА ДАННИТЕ, ЖАЛБИ ОТ 

ЛИЦА И ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУ-

ЧЕНИЯ ЗА ИНСТИТУЦИИ, ОР-

ГАНИ И АГЕНЦИИ НА ЕС. 

ЕНОЗД има четири основни области на 

дейност: 

•  Надзор и прилагане: ние наблюда-

ваме обработването на лични данни от 

европейски институции, органи и аген-

ции, за да гарантираме, че те спазват 

правилата за защита на данните. 

• Политика и консултации: ние съвет-

ваме Европейската комисия, Европей-

ския парламент и Съвета относно зако-

нодателни предложения и инициативи, 

свързани със защитата на данните.

• Технологии и неприкосновеност 

на личния живот: ние наблюдаваме 

и оценяваме технологичното развитие, 

засягащо защитата на личните данни.

•  Сътрудничество: работим с надзорни 

органи за насърчаване на съгласувана 

защита на данните в целия ЕС. Нашата 

основна платформа за сътрудничество 

с органите за защита на данните е 

Европейският комитет по защита на 

данните (ЕКЗД). 

Други примери за европейски органи 

и агенции, които контролираме, са Ев-

ропол съгласно Регламент 2016/794,  

Евроюст съгласно Регламент 2018/1727 

и Европейската прокуратура съгласно 

Регламент (ЕС) 2017/1939.



 

Европейските институции, органи и 

агенции се консултират с ЕНОЗД за 

получаване на конкретни съвети, които ние 

предоставяме, като издаваме становища, 

коментари, решения, писма и документи. 

Също така в редовно изготвяните от нас 

насоки предоставяме общи съвети по теми 

от значение за всички институции, органи 

и агенции на ЕС.

Освен това извършваме запитвания 

и одити за защита на данните, за да 

проверим спазването на практика на 

правото в областта на защитата на 

данните.

НАШИТЕ 
ПРАВОМОЩИЯ

Когато институциите, органите и 

агенциите на ЕС не спазват правилата 

за защита на данните, ЕНОЗД може 

да използва следните правомощия за 

прилагане, предоставени по силата на 

Регламент (ЕС) 2018/1725:

•  отправяне на предупреждение или 

забележка към институцията на ЕС, 

която незаконно или неправомерно 

обработва вашата лична информация;

•  нареждане на институцията на ЕС да 

изпълни исканията за упражняване 

на вашите права (напр. достъп до 

вашите собствени данни);

•  налагане на временна или 

окончателна забрана за определена 

операция по обработване на данни;

•  налагане на административни глоби 

на институциите на ЕС;

•  отнасянето на делото до Съда на 

Европейския съюз.
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ЕНОЗД се стреми да събере 

разнообразен екип от правни и 

технически експерти, както и други 

специалисти в своите области от 

целия Европейски съюз, които работят 

за оформяне на света на защитата на 

данните и нашата организация.  

Тази многообразна среда и различни 

перспективи ни позволяват да реаги-

раме творчески на предизвикателства-

та, свързани със защитата на данните 

и да намерим решения, които са от 

полза за обществото като цяло, особе-

но за най-уязвимите му членове. 

Целта на всички нас е да защитим 

данните на хората.

НАШИТЕ ХОРА
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В един свързан свят, в който данните се 

движат през границите, солидарността 

в Европа и в международен план ще 

спомогне за укрепване на правото на 

защита на данните и ще направи така, 

че данните да работят за хората в целия 

ЕС и извън него. 

Стратегията на ЕНОЗД за периода 

2020—2024 г. се фокусира върху три 

стълба: Далновидност, Действие 

и Солидарност за оформяне на по-

безопасно, по-справедливо и по-

устойчиво цифрово бъдеще.

• Далновидност: поемаме ангажимент 

да бъдем интелигентна институция, коя-

то предприема дългосрочен подход към 

тенденциите при защитата на данните и 

правния, обществения и технологичния 

контекст.

•  Действие: активно разработване 

на инструменти за европейските 

институции, органи и агенции, 

за да бъдат те световни лидери в 

защитата на данните. Насърчаване 

на съгласуваността в дейностите 

на правоприлагащите органи в 

ЕС с по-силен израз на истинска 

европейска солидарност, споделяне 

на тежестта и общ подход.

•  Солидарност: нашето убеждение 

е, че справедливостта изисква 

неприкосновеността на личния 

живот да бъде гарантирана за 

всички във всички политики на ЕС, 

докато устойчивостта трябва да бъде 

движещата сила за обработването 

на данните в обществен интерес.

БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ 
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