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2018 година бе ключова по отношение на защитата на

глобално хармонизиране в областта на обработването

данните. На 25 май 2018 г., влезе в сила дългоочакваният

на личните данни. Считаме, че чрез използването на

Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Освен

последователен подход към защитата на данните, ЕС

актуализирането на правилата на Европейския съюз,

показва, че зачитането на правата на физическите лица

свързани със защита на личните данни в ерата на цифровите

на неприкосновеност на личния живот и на защита на

технологии с него се създава Европейски комитет по защита

данните може да върви ръка за ръка с икономическия

на данните (ЕКЗД), с цел гарантиране последователното

просперитет, не на последно място защото, по този начин

прилагане на новите правила в цялото ЕИП.

ЕС осигурява ясна рамка за предприятията, и създава
конкурентни предимства, като например, по-голяма

Следователно, ЕКЗД е новосъздаден орган на ЕС. Въпреки

лоялност на клиентите и по-ефикасни операции.

това, още през първите седем месеца от съществуването
му успяхме да преминем през редица важни етапи, които

Очаква се следващата година да бъде още по-динамична.

вече можем да анализираме.

В началото на 2019 г. приехме работната ни програма
за периода 2019—2020 г. Целта на ЕКЗД е да отговори на

Задачата ни е да осигурим хармонизирано прилагане на

приоритетните нужди на всички заинтересовани страни,

Общия регламент относно защитата на данните в целия

включително на законодателите на ЕС. Тъй като ЕКЗД вече

ЕИП. За тази цел подкрепихме 16 от свързаните с ОРЗД,

издаде насоки относно тълкуването на въведените с ОРЗД

насоки на Работната група по член 29, приехме още 4

нови разпоредби, сега той ще насочи вниманието си към

насоки, 26 становища относно оценките на въздействието

специфични елементи и технологии.

върху защитата на данните, извършени от националните
надзорни органи и проведохме пет пленарни заседания,

Считам, че благодарение на съвместната работа на

насочени към редица теми — от проекта на решение

националните надзорни органи при равнопоставени

относно адекватното ниво на защита на данните в

условия и на подкрепата от страна на един динамичен

отношенията между ЕС и Япония до електронните

секретариат, ЕКЗД е добре подготвен да изпълнява

доказателства и неприкосновеността на личния живот в

своята мисия за поддържане на високо равнище на

електронната среда.

защита на данните в рамките на ЕИП. Що се отнася до
бъдещето, убедена съм, че примерът ни ще продължи да

Получените, от заинтересованите страни, отзиви относно

бъде водещ по отношение на стремежа за прозрачност и

първата година на дейност са окуражаващи. Понастоящем,

сътрудничество, както в рамките на ЕИП, така и извън

много граждани и предприятия призовават за по- добро

него.

Андреа Йелинек
Председател на Европейския комитет по защита на данните
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Относно ЕКЗД
Европейският комитет по защита на данните е независим

заинтересованите страни — включително на физическите

европейски орган, създаден с Общия регламент относно

лица — последователно тълкуване на техните права

защитата на данните (ОРЗД), който допринася за

и задължения, а на надзорните органи — ориентир по

последователното прилагане на правилата за защита на

отношение на прилагането на ОРЗД.

данните в рамките на цялото Европейско икономическо
пространство (ЕИП) и насърчава сътрудничеството между

ЕКЗД е също така оправомощен да представя становища

участващите в него органи за защита на данните.

или решения, за да се гарантира последователното
прилагане на ОРЗД от страна на националните надзорни

Целта на ЕКЗД е да се гарантира последователното

органи

(„становища

прилагане в Европейското икономическо пространство

„решения

на Общия регламент относно защитата на данните и на

ЕКЗД съветва Европейската комисия по всеки въпрос,

европейската Директива в областта на правоприлагането.

свързан със защитата на личните данни и по всяко ново

относно

относно

съгласуваността“

съгласуваността“).

Освен

или
това,

законодателно предложение в Европейския съюз.
ЕКЗД може да приема общи насоки за допълнително
изясняване

на

европейското

законодателство

в

областта на защитата на данните, с което предоставя на

Комитетът действа в съответствие с правилника за своята
дейност и ръководните си принципи.
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ЕКЗД е съставен от представители на националните
органи за защита на данните и от Европейския надзорен
орган по защита на данните (ЕНОЗД). Надзорните органи
на държавите от ЕАСТ и от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия) са също членове по отношение на въпроси,
свързани с ОРЗД, без право на глас и без право да заемат
позицията на председател или заместник-председател.
Европейската комисия и — що се отнася до въпроси,
свързани с ОРЗД — Надзорният орган на Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) имат право да
участват в дейностите и заседанията на Комитета, но без
право на глас.
Европейският комитет по защита на данните разполага
със секретариат, който се осигурява от Европейския
надзорен орган по защита на данните. Меморандум за
разбирателство урежда условията за сътрудничество
между ЕКЗД и ЕНОЗД. Този меморандум бе подписан по
време на първото пленарно заседание на Европейския
комитет по защита на данните на 25 май 2018 г.
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Преглед на създаването
през 2018 г. на ЕКЗД и
на секретариата
Правилникът за дейността бе приет по време на първото

29 (РГ29). През останалата част на 2018 г., ЕКЗД прие

пленарно заседание на Европейския комитет по защита на

още четири насоки, чиято цел бе поясняване на няколко

данните, което се състоя на 25 май 2018 г. На 23 ноември

разпоредби съгласно Общия регламент относно защитата

2018 г. бяха одобрени няколко изменения.

на данните. Тези насоки разглеждат сертифицирането
и определянето на критериите за сертифициране,

В рамките на ЕКЗД бяха създадени няколко експертни

дерогациите, свързани с международното предаване на

подгрупи, които да го подпомагат при изпълнението на

лични данни, териториалния обхват на Общия регламент

задачите му. Освен това, бе създаден и секретариатът на

относно защитата на данните и акредитацията на

ЕКЗД с цел да предоставя аналитична, административна и

сертифициращите органи.

логистична подкрепа на ЕКЗД.
За да се гарантира последователното прилагане на
3.1.

ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕКЗД

ОРЗД в случаите, когато компетентен надзорен орган

Между 25 май и 31 декември 2018 г. ЕКЗД проведе пет

възнамерява да приеме специфични мерки, имащи

пленарни сесии. Освен това бяха проведени 36 заседания

трансгранични последици, ЕКЗД представя становища

на подгрупи.

относно съгласуваността. Компетентният надзорен орган
следва да вземе предвид становището във възможно най-

По време на своето първо пленарно заседание на

голяма степен. В периода между 25 май и 31 декември 2018

25 май 2018 г. ЕКЗД одобри 16 насоки, които бяха

г., ЕКЗД прие 26 становища относно националните списъци

предварително установени от Работната група по член

на операциите по обработване, които подлежат на оценка
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на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД). Целта

регистрирани 255 дела с трансграничен елемент. Повечето

на упражнението бе да се осигури съгласуваност между

от случаите, произтичаха от жалби на физически лица

всички национални списъци.

(176 случая). Останалата част (79 случая) бяха с произход
от други източници. Трите основни теми, засегнати в тези

ЕКЗД действа също така като орган за решаване на спорове

случаи бяха свързани с правата на субектите на данни,

и приема задължителни решения. Но в периода между 25

правата на потребителите и нарушенията на сигурността

май и 31 декември 2018 г. не бяха инициирани процедури

на данните.

за разрешаване на спорове. Това навежда на мисълта,
че до момента надзорните органи са успели да постигнат

През 2018 г. надзорните органи от 14 различни държави

консенсус по всички текущи трансгранични случаи.

от ЕИП започнаха 43 процедури за „обслужване на едно
гише“. В края на годината процедурите бяха на различни

ЕКЗД консултира Европейската комисия по всякакви

етапи: 20 бяха на равнище неофициална консултация,

въпроси, свързани със защитата на личните данни,

20 — на равнище проект на решение, а по две бяха

включително оценки на стандарта за защита на данните

взети окончателни решения. Тези първи окончателни

в трети държави или в международни организации. През

решения по процедурата за „обслужване на едно гише“

2018 г., ЕКЗД публикува две такива становища по искане

бяха свързани с упражняването на правата на лицата,

на Комисията: едно относно електронните доказателства

подходящото правно основание за обработване на данните

(e-Evidence) и едно във връзка с проекта на решение

и уведомленията за нарушения на сигурността на данните.

относно адекватното ниво на защита в отношенията между
ЕС и Япония. По своя собствена инициатива ЕКЗД прие

Процедурата за взаимопомощ позволява на надзорните

декларация относно икономическата концентрация.

органи

да

искат

информация

от

други

надзорни

органи, както и да изискват други мерки за ефективно
През 2018 г., ЕКЗД прие и две писма — едното за

сътрудничество. В периода между 25 май и 31 декември

предоставяне на указания на Интернет корпорацията

2018 г. бяха задействани 397 искания за взаимопомощ,

за присвоени имена и адреси (ICANN) относно начините

както формални, така и неформални. На 89 % от тях е било

за разработване на съобразен с ОРЗД, модел за достъп

отговорено в рамките на 23 дни.

до лични данни, обработвани в контекста на системата
WHOIS, а другото за преработената Директива за

През 2018 г. не бяха задействани съвместни операции.

платежните услуги (ДПУ 2).
През 2018 г. надзорните органи на 31 държави от ЕИП
3.2.

докладваха за повече от сто хиляди случая на национално

ДЕЙНОСТИ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ
имат

равнище. По-голямата част от случаите бяха свързани

задължение да си сътрудничат, за да се гарантира

с жалби или инициирани въз основа на уведомления

последователното

за нарушение на сигурността на данните от страна на

По

силата

на

ОРЗД,

надзорните

прилагане

на

органи
регламента

по

дела с трансграничен елемент. Налице са различни

администратори.

процедури за сътрудничество, като например съвместни
операции, взаимопомощ или специфична процедура за

3.3.

сътрудничество, наречена „обслужване на едно гише“.

ЕКЗД организира обществени консултации по насоките

КОНСУЛТАЦИИ

си с цел събиране на мнения и опасения на всички
В периода между 25 май и 31 декември 2018 г., в

заинтересовани страни и граждани. През 2018 г.,

Информационната система за вътрешния пазар бяха

ЕКЗД публикува три консултации по своите проекти за
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насоки, съответно относно сертифицирането, относно
териториалния обхват на ОРЗД и относно акредитацията
на сертифициращите органи.
Като част от годишния преглед на дейностите на ЕКЗД,
установен с член 71 от ОРЗД, бе проведено проучване
сред заинтересованите страни с акцент върху 20 насоки,
свързани с ОРЗД. Респондентите бяха участници в
професионалните сдружения от Европа, Северна Америка
и Азиатско-тихоокеанския регион.
Шестдесет и пет процента от заинтересованите страни
считат, че насоките са полезни. Докато за 45 процента
от тях те са достатъчно прагматични и оперативни за
техните нужди, 23 процента призовават за подобряване.
Например, бе препоръчано насоките да са по-кратки и
прагматични.
По-голямата част от обратната информация относно
консултациите и процеса на изготвяне на насоките е
положителна или неутрална. Някои заинтересовани
страни насърчиха ЕКЗД да увеличи възможностите те да
участват и да сътрудничат при изготвянето на насоките.
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Основни цели за 2019 г.
През 2019 г. и 2020 г. целта на ЕКЗД е при предоставяне

преразглеждане на споразумението между ЕС и Канада

на своите насоки да се съсредоточи върху правата на

относно резервационните данни на пътниците (PNR).

субектите на данни, понятията за администратора и за
обработващия лични данни, както и законния интерес.

През 2019 г. ЕКЗД ще продължи мисията си чрез

ЕКЗД ще продължи да съветва Комисията по въпроси като

задълбочаване

трансграничните искания за достъп до данни за електронни

със заинтересованите страни и разработване на нови

доказателства,

преразглеждането

или

на

съществуващите

взаимоотношения

въвеждането

такива със съответните участници, като същевременно

на решения относно адекватното ниво на защита при

ще продължи да участва в подходящи конференции и да

предаването на данни на трети държави и евентуалното

поддържа силно присъствие в социалните медии.

9

Годишен отчет на Европейски комитет по
защита на данните за 2018 г - Резюме

10

Годишен отчет на Европейски комитет по
защита на данните за 2018 г - Резюме

Координати за връзка
Пощенски адрес
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Административен адрес
Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels
Електронна поща
edpb@edpb.europa.eu
@eu_edpb
eu-edpb
edpb.europa.eu
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