
ТРАНСФЕР НА ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И 
ПРАВОПРИЛАГАНЕТО СЛЕД ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ 
ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

@maxschrems



ЧАСТ 1: ТРАНСФЕР КЪМ ТРЕТИ          
ДЪРЖАВИ (САЩ)

@maxschrems



PRISM - СИСТЕМА ЗА ОНЛАЙН ШПИОНАЖ 
ФАКТИ

@maxschrems









• Доставчик на електронни комуникационни услуги 

• “Информация от външното разузнаване“

• “Сертифициране” за една година („съд на FISA“)

– Минимизиране / целенасочени процедури (лица в 
САЩ)

• “Директива“ за даставчика на услуги 
интерфейси АPI (?)

Закон за упражняване на надзор 
върху външното разузнаване FISA § 1881a



СПОРАЗУМЕНИЕТО SAFE HARBOR: 
ПРАВНА АРГУМЕНТАЦИЯ

@maxschrems



Facebook Inc.

Facebook 
Ireland Ltd.

Angemessenes 
Schutzniveau?



Чл. Art 7 & 8 на Хартата на 
основните права на ЕС

• „PRISM“ -v- запазване на данни 

• данни за съдържание -v- мета данни

• “достъпни” -v- съхраняване 

• безкрайно -v- 24 месеца

…



• „Предоставяне на данни“

– Съразмерност ЕС

Чл. 8 на Хартата на основните права на ЕС

Facebook Inc.



Изтеглени данни?

Достъпни данни?

Намеса (опростен вид)



Харта на основните 
права на ЕС

§ 1881a FISA

ЗАЩИТА !!!
НАДЗОР!!!

Конфликт



SAFE HARBOR: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА 
ЛИЧНИТЕ ДАННИ DPC

@maxschrems





„Не мисля, че е толкова изненадващо, че 

американските разузнавателни служби 

всъщност имат достъп от 

американските компании“

Foto: James Flynn







SAFE HARBOR: ВЪРХОВЕН СЪД

@maxschrems





SAFE HARBOR: СЪД НА ЕС

@maxschrems





Решение (Хартата)

SAFE HARBOR е невалидно:

• „Регламент, който по принцип 
позволява достъп до съдържанието 
на електронната комуникация “ 
нарушава чл. 7 на Хартата

• „Регламент, който не предвижда 
възможност чрез жалба да се получи 
достъп до данни или да се издейства 
тяхната поправки или заличаване» 
нарушава чл. 47 на Хартата



Основна част Kernbereich

ПропорционалностБез намеса Основна част

1. Законова цел на мярката

2. Подходяща мярка, за постигане на 

целта

3. Мярката трябва да бъде в 

състояние да постигне целта (по-

малко обременяващ начин?) 

4. Мярката трябва да е разумна 

предвид конкурентните интереси на 

различните групи



PRISM: БЪДЕЩЕ

@maxschrems



Предаване на данни в САЩ

Важно:

- Отпадна само „привилегията” за щатски фирми 

- Сега САЩ е като всяка друга трета държава

Резултат:

- Изключения в чл. 26 на Директива 95/46/ЕО
например: съгласие, договор, обвързващи корпоративни 
правила...



Съгласие

Европейско право:

- Свободно 

- Информиративно

- Ясно определено 

- Специфично

Право на САЩ:
- “Gag Orders”

(завоалиране) 

„ Съгласен съм, всичките ми лични

данни да са на разположение на

NSA, FBI (…)“

YES No

„Вашите данни могат да бъдат обработвани

извън ЕИП, включително САЩ “

„Вашите данни са предмет на законите на

САЩ“

„Вашите данни са предмет на всички

приложими закони“

OK



Стандартни договорни клаузи/ 
обвързващи корпоративни правила

- Клауза 5(b) на приложението към Решението на 
Комисията E 2010/87/EО

- Информация на американския вносител за правото 
на САЩ

- Възможност за прекратяване на договора

- Чл. 4(1)(a) на Решение 2001/497/EО

- Препратка към чл. 13 на Директива 95/46/EО



SAFE HARBOR: ЩИТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

@maxschrems







Две препятствия

@maxschrems



Art 25 Директива 95/46/EО
„по същество без разлика”

Харта
Чл. 7, 8 & 47

≈ 95/46. = Харта.



НАБЛЮДЕНИЕ
Оценка

@maxschrems



“Американските власти ... увериха, че

националните органи за сигурност не извършват

безразборно или масово наблюдение.”

EU-COM, February 29th, 2016



АНЕКС VI, СТР. 4



Директива за президентската политика 

PPD-28, стр. 3



PPD-28, стр. 3, FN 5





НАБЛЮДЕНИЕ
ПРАВНА ЗАЩИТА

@maxschrems



DPA

(i) „has been investigated“
(ii) „complied or remedied“

„will neither confirm nor deny that whether
the individual has been the target of
surveillance“ nor „confirm specific remedy“

анекс III, пар. 4(e)





ЧАСТ 2: ПРАВОПРИЛАГАНЕ СЛЕД ОБЩИЯ 
РЕГЛАМЕНТ

@maxschrems



ОБЩ РЕГЛАМЕНТ: ДУАЛНО 
ПРАВОПРИЛАГАНЕ

- Жалба пред органа по защита на данните 
- Място на субекта на данните / седалище на фирмата 

- Процедура с две страни 

- Правна защита (Административен съд)

- Наказания (20 млн. евро / 4%)

- По гражданско-правен път 
- Местоживеене, филиал, представителство, главно управление, 

потребител (…)

- Пропуск, заличаване, информация, обезщетение (…)





ОБЩ РЕГЛАМЕНТ: ДРУЖЕСТВА С 
ИДЕАЛНА ЦЕЛ
- Член 80 (1)

- Възлагане от субекти на данни

- „Общо възлагане от голяма група хора“

- Член 80 (2)
- Aбстрактен иск (в малко страни-членки)







ОСНОВНИ МОМЕНТИ
• Фокус бизнес
• Европейски фокус
• Мрежа / Базова основа
• Други



ПРАВО ТЕХНИКА



noyb



КРАЙ

www.noyb.eu | @noybeu | @maxschrems | mail@mschrems.com


