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Изменение 5
Martine Roure

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13а). Когато услугите се извършват 
на територията на Съюза, се прилага 
член 11, параграф 4, независимо от 
географското местоположение на 
КСР.

Or. fr

Обосновка

Il convient de préciser que lorsque que les services offerts sont situés sur le territoire 
européen, la législation européenne de protection des données s'appliquent même si le SIR est 
basé dans un pays hors de l'UE.

Изменение 6
Martine Roure

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13б). Личните данни се обработват в 
процеса на работа на КСР 
изключително за целите на правене 
на резервации или издаване на билети 
за транспортни продукти. 
Компетентните полицейски органи 
на държавите-членки или на трета 
държава нямам достъп до личните 
данни от КСР. 

Or. fr
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Изменение 7
Martine Roure

Предложение за регламент
Член 11, параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато става въпрос за специалните 
категории от данни, посочени в член 8 
от Директива 95/46/ЕО, те се обработват 
единствено след изразено изрично 
съгласие от съответното физическо лице 
за обработката на тези данни.

3. Когато става въпрос за специалните 
категории от данни, посочени в член 8 
от Директива 95/46/ЕО, те се обработват 
единствено след изразено при пълна 
информираност изрично съгласие от 
съответното физическо лице за 
обработката на тези данни.

Or. fr

Изменение 8
Martine Roure

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предаването на лични данни на 
трети страни може да се извършва 
единствено в случай на оспорване на 
сметки и в съответствие с член 25 
от Директива 95/46/ЕО.

Or. fr

Изменение 9
Martine Roure

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9а. Прилагат се разпоредбите 
относно сигурността на 
обработката на данните на 
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директива 95/46/ЕО; те могат да 
бъдат допълвани с оглед уточняване 
на конкретните условия за сигурност 
при обработка на данни от КСР. 
Приемат се по този начин подходящи 
мерки за сигурност, с които да се 
гарантира че различните видове 
данни от КСР се обработват 
отделно, в зависимост от различните 
им функции.

Or. fr

Обосновка

Le SIR peut remplir des fonctions d'interface globale pour les compagnies aériennes mais 
aussi de prestataire de services pour une compagnie aérienne particulière. Il convient par 
conséquent d'adopter des mesures de sécurité spécifiques afin d'isoler clairement  les données 
selon leurs différentes fonctions.
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