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Изявление относно обработването на лични данни във
връзка с повторното отваряне на границите след

епидемичния взрив от COVID-19

Прието на 16 юни 2020 г.

Европейският комитет по защита на данните прие следното изявление:

1. В съобщението на Комисията относно третата оценка на прилагането на временното
ограничение на неналожителните пътувания до ЕС от 11 юни 2020 г.  държавите членки и
асоциираните към Шенген държави се приканват да премахнат контрола по вътрешните
граници до 15 юни 2020 г. и да удължат временното ограничение за неналожителните
пътувания до ЕС до 30 юни 2020 г. В съобщението също така се определя подход за последващо
постепенно премахване на ограничението, което е в съответствие със Съвместната европейска
пътна карта за вдигане на мерките във връзка с COVID-19, договорена от Европейския съвет на
26 март 2020 г.

2. В тази връзка на 15 юни 2020 г. някои държави членки започнаха постепенното премахване на
мерките, предприети за борба с пандемията от COVID-19, включително ограниченията на
свободното движение на хора в рамките на вътрешния пазар и Шенгенското пространство, както
и ограниченията върху влизането на граждани от трети държави през външните граници на ЕС.
Плановете за постепенно премахване включват мерки, чиято цел е да се контролира потокът от
лица, които влизат и/или пътуват на територията на ЕИП. Подобни национални мерки се
предприемат от държавите от ЕИП/ЕАСТ, които са членки на ЕКЗД, като асоциирани към Шенген
държави.

3. Въпреки че ЕКЗД е напълно наясно със значението на основното право на закрила на здравето,
посочените мерки не могат в никакъв случай да представляват подкопаване на основните права
и свободи на лицата, и по-специално на правото на защита на данните. Ето защо настоящото
изявление се основава на опита за постигане на баланс между засегнатите основни права във
връзка с текущата пандемия от COVID-19.

4. Отварянето на границите е възможно отчасти заради обработването на различни видове лични
данни на границите. Като цяло, целта на обработването е предотвратяване и контрол на
пандемията чрез намаляване на рисковите фактори с помощта на определени мерки. Мерките,
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които понастоящем се предвиждат или изпълняват от държавите членки, включват например
тестване за COVID-19, изискване на сертификати, издадени от здравни специалисти, и
доброволно използване на приложение за проследяване на контакти1. Повечето мерки
включват известно ниво на обработване на лични данни. Категориите събрани данни могат да
включват например данни за контакт, данни за здравословното състояние и данни за
местонахождението.

5. Както вече беше заявено от ЕКЗД, защитата на данните не възпрепятства борбата срещу
пандемията от COVID-19. Законодателството в областта на защитата на данните остава в сила и
не пречи да се реагира ефективно на пандемията, като същевременно се защитават основните
права и свободи. Правото в областта на защитата на данните, включително съответното
приложимо национално право, вече дава възможност да се извършват операции по
обработване на данни, които да допринесат за борбата срещу разпространението на пандемии
като пандемията от COVID-19.

6. Ето защо, ЕКЗД призовава държавите членки да възприемат общ европейски подход при
вземането на решения относно това, кое обработване на лични данни е необходимо, за да се
гарантира, че рискът от разпространение на пандемията  намалява, като същевременно се
зачитат основните права и свободи на лицата. Когато решават какви мерки са необходими,
държавите членки трябва да зачитат основните права, както са описани в Хартата — правото на
неприкосновеност на личния живот и правото на защита на данните — както и общите правила
за защита на данните. ЕКЗД подчертава, че обработването на лични данни трябва да бъде
необходимо и пропорционално. В светлината на тези принципи, мерките следва да се основават
и на научни доказателства. Освен това ЕКЗД припомня, че защитата на личните данни трябва да
бъде гарантирана систематично на територията на Съюза/ЕИП, където и да се намират субектите
на данни.

7. ЕКЗД подчертава по-конкретно, че някои аспекти на законодателството в областта на защитата
на данните изискват специално внимание от страна на държавите членки, а именно:

 Законосъобразност, справедливост и прозрачност. Обработването на данните,
съдържащи се в определените мерки, трябва да бъде прозрачно и справедливо спрямо
субекта на данните и да се базира на подходящо правно основание от член 6, а когато
се обработват специални категории данни — на член 9 от ОРЗД. Освен това на субекта
на данните следва да бъде предоставена съответната и подходяща информация по ясен
и лесно достъпен начин.

 Ограничение на целите. Обработването следва да се ограничи до целта за борба с
пандемията от COVID-19, за да се предотврати трансграничното ѝ разпространение и да
се улесни предоставянето на необходимите здравни грижи. Целта следва да бъде
определена за всеки администратор на данни, както и за операциите по обработване.

 Свеждане на данните до минимум. Държавите членки следва да обработват само
данни, които са подходящи, точни, относими и ограничени до необходимото във връзка
с определената цел, за която се обработват.

1 Вж. Насоки № 4/2020 относно използването на данни за местонахождение и инструменти за
проследяване на контакти във връзка с пандемията от COVID-19 и Изявление относно въздействието на
оперативната съвместимост на приложенията за проследяване на контакти върху защитата на данните.
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 Ограничение на съхранението. Държавите членки следва да гарантират, че данните се
съхраняват само за кратък период от време и във всеки случай за срок, не по-дълъг, от
необходимия за целите на обработването.

 Сигурност на данните. Държавите членки следва да гарантират подходящо ниво на
сигурност, като прилагат подходящи технически и организационни мерки за
гарантиране на сигурността на данните въз основа на оценка на риска, например чрез
използване на псевдонимизация и подходящо ниво на криптиране, когато обработват
данни от много лично естество, например данни за здравословното състояние и
местонахождението.

 Защита на данните при проектирането и по подразбиране и оценка на въздействието
върху защитата на данните. Държавите членки следва да прилагат принципите за
защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране заедно с оценка на
въздействието върху защитата на данните, когато такава оценка е приложима2.

 Обмен на лични данни. Обработващите лични данни следва да получават лични данни
само, когато е налице споразумение за обработване на данните.  Когато е приложимо,
държавите членки следва ясно да разпределят отговорностите между публичния орган,
който действа като администратор на данни, и обработващия лични данни в
съответствие с член 28 от ОРЗД. Обменът на данни с други администратори следва да се
извършва само ако е налице подходящо правно основание.

 Автоматизирано вземане на индивидуални решения. Решението да се разреши
влизането в дадена държава следва да се основава не само на наличните технологии.
Във всеки случай, такова решение следва да подлежи на подходящи гаранции, които
включват конкретна информация за субекта на данните и правото на човешка намеса,
правото на изразяване на мнение, на получаване на обяснение за решението, взето в
резултат на такава оценка, и на обжалване на решението. Такава мярка не следва да се
отнася до деца.

8. Накрая ЕКЗД подчертава значението на провеждането на предварителна консултация с
компетентните национални органи за защита на данните, когато държавите членки
обработват лични данни в тази връзка, за да се улесни правилното прилагане на
законодателството в областта на защитата на данните.

За Европейския комитет по защита на данните

Председател

(Andrea Jelinek)

2 Вж: Насоки на Работната група по член 29 относно оценката на въздействието върху защитата на данните
(ОВЗД) (РД248v.01) — одобрени от ЕКЗД


