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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.

Мисията на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) е да гарантира съгласуваното
прилагане на европейските правила за защита на данните и да насърчава ефективното
сътрудничество между надзорните органи в рамките на Европейското икономическо
пространство (ЕИП).

2.

На 25 май 2018 г. ЕКЗД започна да прилага на практика нова институционална и правна рамка.
Тази рамка включва както Общия регламент относно защитата на данните1 (ОРЗД), така и
Директивата относно правоприлагането2 (ДП). Съгласно ОРЗД и Директивата относно
правоприлагането сътрудничеството вече не представлява възможност или допълнителна
задача, а е основна и неразделна част от нашата работа. Въпреки че е постигнато много, трябва
да се справим с редица предизвикателства, за да засилим защитата на личните данни в рамките
на нашите граници и извън тях. За да действа по ефективен начин при преодоляването на
основните бъдещи предизвикателства, ЕКЗД реши да определи стратегия за периода 2021—
2023 г.

3.

Нашата крайна цел да бъдат защитени физическите лица по отношение на обработването на
лични данни продължава да бъде движеща сила за нашите действия. В основата на нашата
стратегия е развитието на обща култура на защита на данните, която да служи като вдъхновение
и модел в световен мащаб.

4.

Тази стратегия не включва изчерпателен преглед на работата на ЕКЗД през следващите години.
В нея по-скоро се определят четирите основни стълба на нашите стратегически цели, както и
съвкупност от ключови действия, които да спомогнат за постигането на тези цели. ЕКЗД ще
изпълни тази стратегия в рамките на своята работна програма и ще докладва за постигнатия
напредък по отношение на всеки стълб като част от годишните си доклади.

2 СТЪЛБ 1: ПОСТИГАНЕ НА НАПРЕДЪК В ХАРМОНИЗАЦИЯТА И
УЛЕСНЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕТО
5.

ЕКЗД ще продължи да се стреми към максимална степен на съгласуваност при прилагането на
правилата за защита на данните и ще ограничи разделението между държавите членки. В
допълнение към предоставянето на практически, лесно разбираеми и достъпни насоки ЕКЗД ще
разработи и популяризира инструменти, които да спомагат за практическото прилагането на

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
2
Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково
решение 2008/977/ПВР на Съвета.
1
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защитата на данните, като вземе предвид опита на различните заинтересовани страни на
национално ниво.
 Ключово действие 1: ЕКЗД ще се съсредоточи върху предоставянето на допълнителни
насоки относно ключови понятия от правото на ЕС в областта на защитата на данните
(например относно понятието за законен интерес, обхвата на правата на субектите на
данни), които са от съществено значение за съгласуваното му прилагане. Посредством
организирането на специални мероприятия на заинтересованите страни и обществени
консултации ще продължим да работим с широк кръг външни заинтересовани страни
(големи дружества и малки и средни предприятия (МСП), НПО, мрежи на длъжностните лица
по защита на данните и други специалисти в областта на защитата на данните), за да
гарантираме практическото приложение на разпоредбите.. Ще бъдат положени
допълнителни усилия за проактивно използване на механизма за съгласуваност, както и на
други инструменти, за да бъдат преодолени евентуални пропуски или различия в
тълкуването и практиките в държавите членки.
 Ключово действие 2: ЕКЗД ще продължи да насърчава разработването и внедряването на
механизми за спазване на съответствието, които да се използват от администраторите и
обработващите лични данни: ще бъдат вложени по-големи усилия и ресурси — поспециално чрез специализирани семинари и обучения на персонала — за стимулиране на
разработването на инструменти за насърчаване на спазването, по-специално кодекси за
поведение и сертифициране.
 Ключово действие 3: ЕКЗД ще насърчава разработването на общи инструменти за поширока аудитория и ще участва в дейности за повишаване на осведомеността и
информационни дейности: ЕКЗД вече издава насоки и становища, насочени към
специалисти с обширни експертни познания. Въз основа на ресурсите, които вече са на
разположение на национално равнище, Комитетът ще разработи инструменти,
предназначени специално за неспециалисти, например МСП, и за субектите на данни, поспециално деца.

3 СТЪЛБ 2: ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНОТО ПРАВОПРИЛАГАНЕ И
ЕФИКАСНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ
НАДЗОРНИ ОРГАНИ
6.

ЕКЗД е изцяло ангажиран да подкрепя сътрудничеството между всички национални надзорни
органи, които работят заедно за прилагане на европейското право в областта на защитата на
данните. Ще рационализираме вътрешните процеси, ще съчетаем експертния опит и ще
насърчаваме засилената координация. Възнамеряваме не само да осигурим по-ефективно
функциониране на механизмите за сътрудничество и съгласуваност, но и да се стремим към
развитието на истинска култура на правоприлагане в целия ЕС, която да послужи на надзорните
органи.
 Ключово действие 1: насърчаване и улесняване на използването на всички инструменти
за сътрудничество, заложени в глава VII от ОРЗД и глава VII от ДП, преодоляване на
пропуските или различията между националните процедури за правоприлагане и
непрекъснато оценяване, и подобряване на ефикасността, и ефективността на тези
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инструменти. По-нататъшно насърчаване на общото прилагане на ключови понятия в
процедурата за сътрудничество и засилване на комуникацията между надзорните органи
(НО).
 Ключово действие 2: Целта на координираната рамка за правоприлагане (КРП) е да
бъдат улеснени съвместните действия по гъвкав и координиран начин — от съвместно
повишаване на осведомеността и събиране на информация до повсеместни проверки на
прилагането и съвместни разследвания. КРП ще улесни координацията на действията по
правоприлагане, които се ръководят от съвместно определени приоритети и използват
общи методологии.
 Ключово действие 3: Създаване на резерв от експерти за подкрепа (РЕП) въз основа на
пилотен проект с цел осигуряване на материална подкрепа под формата на експертен
опит, който е от полза за разследванията и дейностите по правоприлагане, които са от
значителен общ интерес, както и за засилване на сътрудничеството и солидарността
между всички НО чрез укрепване, и допълване на силните страни на отделните НО, и
удовлетворяване на оперативните нужди.

4 СТЪЛБ 3: ПОДХОД КЪМ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЗИРАН НА
ОСНОВНИТЕ ПРАВА
7.

Защитата на личните данни помага да се гарантира, че технологиите, новите бизнес модели и
обществото се развиват в съответствие с нашите ценности като човешко достойнство,
автономност и свобода. ЕКЗД ще наблюдава непрекъснато новите и нововъзникващите
технологии, както и потенциалното им въздействие върху основните права и ежедневието на
хората. Защитата на данните следва да бъде в полза на всички хора, по-специално при
дейностите по обработване, които представляват най-голям риск за правата и свободите на
физическите лица (например за предотвратяване на дискриминация). Ще помогнем за
формирането на цифровото бъдеще на Европа в съответствие с нашите общи ценности и
правила. Ще продължим да работим с други регулаторни органи и създатели на политики за
насърчаване на съгласуваността на правните актове и по-добрата защита на физическите лица.
 Ключово действие 1: Оценяване на новите технологии: проактивно наблюдение,
оценка и установяване на общи позиции и насоки по отношение на новите технологични
приложения в области като изкуствения интелект (ИИ), биометричните данни,
профилирането, технологиите за рекламиране, както и непрекъснато оценяване на
съществуващите позиции по отношение на приложения като предоставяне на услуги „в
облак“, блок-вериги и т.н.
 Ключово действие 2: Укрепване на защитата на данните на етапа на проектирането и
по подразбиране и отчетност: предоставяне на ясни насоки за това, как ефективно да се
прилагат принципите за защита на данните, какво имат право да очакват лицата и какво
могат да направят организациите, за да подобрят способността на лицата да упражняват
контрол върху личните си данни и да докажат, че изпълняват задълженията си.
 Ключово действие 3: засилване на ангажираността и сътрудничеството с други
регулаторни органи (например органите за защита на потребителите и органите за
защита на конкуренцията) и създателите на политики, за да се гарантира, че физическите
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лица получават оптимална защита, и да се предотврати настъпването на вреди,
включително, когато е необходимо или целесъобразно, чрез открити консултации по
нови проектопредложения или нови проекти.

5 СТЪЛБ 4: ГЛОБАЛНО ИЗМЕРЕНИЕ
8.

ЕКЗД е решен да определи и насърчи високи стандарти на ЕС и световни стандарти за
международно предаване на данни на трети държави в частния и публичния сектор,
включително в сектора на правоприлагането. Ще засилим ангажимента си към международната
общност с цел защитата на данните в ЕС да бъде популяризирана като глобален модел и да се
гарантира ефективна защита на личните данни извън границите на ЕС.
 Ключово действие 1: Насърчаване на използването на инструменти за предаване на
данни, които гарантират по същество равностойно ниво на защита и повишаване на
осведомеността относно практическото им прилагане: разработване и предоставяне на
допълнителни практически насоки за това, как тези инструменти за предаване на данни
— по-конкретно новите — могат да поддържат високо равнище на защита на личните
данни, предавани от ЕИП към трети държави, като се вземат предвид рисковете,
свързани с достъпа до лични данни от страна на публичните органи на трети държави, и
необходимостта да се гарантират приложимите права, правните средства за ефективна
защита, и гаранциите по отношение на последващото предаване на данни.
 Ключово действие 2: Взаимодействие с международната общност: ЕКЗД и неговите
членове ще се стремят да водят диалог с международни организации и институционални
мрежи, за да се осигури водеща роля в защитата на данните и да се насърчат високи
стандарти на защита в световен мащаб.
 Ключово действие 3: улесняване на взаимодействието между членовете на ЕКЗД и
надзорните органи на трети държави, като се обръща по-специално внимание на
сътрудничеството
при
случаи
на
правоприлагане,
включващи
администратори/обработващи лични данни, намиращи се извън ЕИП.

За Европейския комитет по защита на данните
Председател
(Andrea Jelinek)
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