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Писмена позиция 

 по темата поверителност и защита на личните данни 
 

 

1. Дори и новата европейска основна разпоредба за поверителност на данните не урежда 

въпроса на кого принадлежат личните данни.  

По преценка на консорциума тук спешно е нужно изяснение. Изискваме нормативните актове 

на гражданското право, свързани с движимата собственост и по отношение на 

прехвърлянето, да намерят аналогично прилагане и към личните данни. По този начин всеки 

гражданин ще бъде в състояние сам да решава на кого и на каква цена да предоставя лични 

данни.  

 

2. Консорциумът приветства категорично, че вече е регламентирано „правото да бъдеш 

забравен“ (тоест правото на изтриване на данни). Ние все пак прогнозираме значителни 

трудности по отношение на прилагането му при доставчици, които са със седалище извън 

рамките на Европейския съюз. 

 

3. По отношение на въпроси за правната защита на данните е спешно необходимо повишаване 

на вниманието и разясняване сред населението. Много хора все още нямат никаква 

представа за това, какво се случва с техните данни. Не се обръща достатъчно внимание на 

рисковете от запаметяването на масови данни и дигитализирането. 

 

4. Настояваме, всеки човек да има право на равно участие. В това отношение не бива да има 

нито директна, нито косвена дискриминация.  

 

5. Въпреки най-новите терористични заплахи заставаме против безпричинното масово следене 

на населението. 

 

6. Във връзка със защитата на личните данни отправяме апел към политиците да се полагат 

повече грижи за поверителността на данните. Трябва да се преследват най-вече кражбата и 

фалшифицирането на идентичност.  

 

7. Децата, подрастващите и други особено нуждаещи се от защита лица трябва да получават 

специална закрила в дигиталния свят .  

 
С финансова помощ от ЕС чрез проекта по Програма „Еразъм+“‚ “Интернет – пространство 

(не)свободно от закона“ на страницата www.datapp.eu са представени предложения за 

самоподготовка, както и информационни материали за родителите по темата. 

 

http://www.datapp.eu/


   

    
 

Страница 2 от 2 

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация  

[съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да 

носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея." 

 

С подкрепата на Европейския съюз   

“Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно 
приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в 

сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици 
Проект:  2015-1-DE02-KA204-002532 

 
 

Екипът на Еразъм+ проекта 

 

 

Координатор: Recht in Europa e.V.,  Германия 

 

Stiftung Medien- und Online  Sucht,  Германия 
www.stiftung-medienundonlinesucht.de 

 

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich,  Австрия 
www.bfi-ooe.at 

 

Bartin Lisesi,  Турция 
www.bartinlisesi.meb.k12.tr/ 

 

Lernwerkstatt Europa e.V.,  България  
www.lernwerkstatt-bg.eu 

 

K MILIOS AND SIA OE,  Гърция 
www.dian.gr 

 

Sambucusforum vzw,  Белгия 
www.sambucusforum.be 

 

Inter-kulturo, d.o.o.,  Словения 
www.inter-kulturo.si 

 
 
 

   

http://www.stiftung-medienundonlinesucht.de/
http://www.inter-kulturo.si/
http://www.dian.gr/
http://inter-kulturo.si/?lang=en
http://www.inter-kulturo.si/

