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Настоящите дейности в ЕС относно използването на данни за смартфони с цел 

разбиране и ограничаване на разпространението на COVID-19, трябва да бъдат 

съобразени с правилата за защита на данните и поверителност. 
 
 

Председателят на комисията на ЕП по граждански свободи Хуан Фернандо Лопес 

Агилар (S&D, Испания) заяви: „Дори в тези извънредни времена принципите на ЕС за 

защита на данните, а именно Общият регламент относно защита на данните 

(GDPR) и Директивата за електронната поверителност, трябва да продължават да се 

прилагат и да се спазват”. Той подчерта, че „комисията по граждански свободи следи 

отблизо развитието на ситуацията поради сериозните рискове, които такива електронни 

инструменти могат да представляват за основните права на личен живот и защита на 

личните данни“. 

Редица държави членки и Европейската комисия създадоха или в момента разработват 

различни инструменти за разбиране и проследяване на разпространението на COVID-19 

въз основа на данни от мобилни телефони, които националните телекомуникационни 

доставчици са предоставили на националните органи. Преди да бъдат предадени, 

данните се анонимизират и се обобщават, за да не съдържат лични идентификатори. 

„Европейският надзорен орган по защита на данните и Европейският комитет за защита 

на даннитеподчертаха, че докато информацията, споделена с националните органи, е 

анонимна и не позволява на лицата да бъдат идентифицирани по никакъв начин, тя може 

да бъде използвана. Трябва обаче да се приложат силни мерки за сигурност по 

отношение на използването, достъпа и съхраняването на информацията, както и строги 

срокове за съхраняването й“, добави г-н Лопес Агилар. 
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Едновременно с това, допълнителни мерки и инструменти, прилагани в няколко държави 

членки от държавните органи или частния сектор, изискват предоставянето на лични 

здравни данни и дават възможност на електронното приложение да проследява 

местоположението и контактите на отделните хора. Докато някои от тези приложения се 

основават на това, че лицето дава съгласието си за качване и предоставяне на подобна 

информация, в някои държави от ЕС хората могат да се почувстват принудени да ги 

предоставят, след като са дали положителна проба за COVID-19. Това би позволило на 

националните власти да проследят местоположението и предишните контакти на лицето 

и да проверят дали спазва задълженията си за карантина. 

Г-н Лопес Агилар подчерта, че подобни инструменти могат сериозно да засегнат 

основните права на хората на личен живот и защитата на личните данни и са равностойни 

на държавно наблюдение над хората. Той също така подчерта, че националните органи за 

защита на данните остават напълно компетентни да контролират тези дейности по 

обработка на данните и да прилагат законодателството на ЕС за защита на данните. Г-н 

Лопес Агилар призовава националните органи за защита на данните да следят отблизо 

текущото развитие, както и Европейският комитет за защита на данните незабавно да 

приеме ясни насоки в това отношение. 
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