
 

Регламентът на ЕС за личните  данни:  Вие
решавате какво се случва
 
Новите правила за личните данни, които се прилагат от 25 май в цяла Европа,
защитават гражданите от злоупотреби и осигуряват ясни правила за бизнеса.
 
Опитвали ли сте се да заличите неудобни снимки от дигиталния свят или да накарате
коментари в Интернет да изчезнат? Хартията гори, спомените избледняват, но Вашата
любима търсачка и Вашите профили в социалните мрежи не оставят лесно нещата да
почиват в миналото.
 
 
 
Изследване показва, че само 15% от хората смятат, че имат пълен контрол върху
информацията, която споделят онлайн. За всички останали вече има нов инструмент в
тяхна подкрепа - общите правила за защита на личните данни.
 
 
 
Значението на личния живот
 
 
 
„Ценността на правото на личен живот не е намаляло, особено сред младите хора. Те
осъзнават, че неприкосновеността на данните е важна, защото те са свързани с
толкова много хора около себе си, че изпитват нужда да бъдат настоятелни относно
правото на личен живот и контрола върху данните. Общите правила за защита на
данните правят това по-лесно“, заявява Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия),
който бе автор на доклада на ЕП за законодателството, когато то бе прието през 2016
г.
 
 
 
Правилата за защита на данните са отговорът на ЕС на предизвикателствата, свързани
с живота в едно дигитално общество. Те дават на гражданите повече контрол върху
това какво се случва с тяхната лична информация и в същото време налагат правна
яснота за задълженията на компаниите при набирането и обработката на данни.
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http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96736/JAN+PHILIPP_ALBRECHT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160407IPR21776/parlamientt-odobriava-novi-pravila-za-zashchita-na-dannitie-za-tsifrovata-iera
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20160407IPR21776/parlamientt-odobriava-novi-pravila-za-zashchita-na-dannitie-za-tsifrovata-iera


 
 
Нови по-високи стандарти за защита на данните
 
 
 
В последните месеци проблемите с използването на личните данни привлякоха много
внимание с разкритията, че британската агенция за политически маркетинг Cambridge
Analytica се е сдобила с данните на 87 млн. потребители на Facebook без тяхното
разрешение. Скандалът стана тема на дебат в Парламента и причина изпълнителния
директор на Facebook Марк Зукърбърг да дойде и да даде обяснения пред депутати на
22 май.
 
 
 
Приближаването на датата на влизане в действие на правилата накара много компании
да потърсят с електронни съобщения позволение от потребителите си в Европа да
ползват данните им. Ян Филип Албрехт смята, че много от фирмите ще направят още
една стъпка напред и ще прилагат новите правила за целия свят.
 
 
 
„Много компании са на път да въведат общите правила за защита на данните като свой
стандарт, защото това е по-просто за тях. Ако те спазват по-високите европейски
стандарти, те няма да имат проблеми със защитата на данните навсякъде другаде по
света“, заяви депутатът в интервю на живо.
 
 
 
Научете повече за правилата от нашето съобщение за медиите и вижте
видеоматериала.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20180418STO02004/skandalt-s-cambridge-analytica-dieputatitie-nastoiavat-za-otghovori-ot-facebook
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04204/follow-up-answers-from-facebook-after-zuckerberg-s-meeting-with-leading-meps
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10160547088935107/?hc_location=ufi
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180522IPR04042/new-eu-data-protection-rules-take-effect-on-friday


Кои са личните данни
• Собствено и фамилно име

• Домашен адрес

• Електронен адрес като ime.familia@kompania.com

• Номер на документ за самоличност

• Данни за местоположението (например, от мобилния телефон)

• IP (Internet Protocol) адрес - уникален номер, който свързва всяко устройство с
Мрежата

• Идентификационен номер на „бисквитка“, който се съхранява във Вашия браузър и
помага на дадена компания да Ви разпознае

• Рекламен идентификатор на Вашия телефон

• Болнични или медицински данни, които могат да идентифицират даден човек

Допълнителна информация
Материал на Изследователската служба на ЕП
Правила за защита на личните данни в рамките на ЕС и извън него
10 съвета за защита на личните Ви данни в Интернет

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/the-eu-general-data-protection-regulation-gdpr
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/621873/EPRS_ATA(2018)621873_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_bg
http://www.europarl.europa.eu/ep_products/dataprotection/index_bg.html

