„Щит за неприкосновеност“ на личните данни между ЕС и САЩ
(информационно-разяснителен материал за европейски дружества)
1. Какво представлява Щитът за неприкосновеност?
2. Какво трябва да се направи преди влизане в търговски отношения с дружество,
установено в САЩ, което е или твърди, че е сертифицирано в рамките на Щита?
3. Какво да направите, когато сключвате договор с обработващ на лични данни,
установен в САЩ?
4. Какво да направите за регистрацията на американските дъщерни компании на
европейските дружества?

1. Какво представлява Щитът за неприкосновеност?
Решението за адекватност - „Щит за неприкосновеност“ на личните данни между ЕС и
САЩ („Щит„) или („Рамката“), бе прието от Европейската комисия на 26 юли 2016 г.
То е изготвено от Европейската комисия и Министерството на търговията на САЩ, за
да замени решението „Safe Harbor“, което е отменено от Съда на Европейския съюз на 6
октомври 2015 г.
Щитът е инструмент за трансфер на лични данни между дружествата от ЕС и САЩ.
Щитът за неприкосновеност се прилага за всякакъв вид лични данни, предавани от ЕС
към САЩ, включително търговски, здравни или данни, свързани с човешките ресурси,
доколкото получателят - дружество от САЩ, се е присъединило към Щита.
Решението за адекватност и приложенията към него могат да се намерят на уебсайта на
Европейската комисия (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/euus-privacy-shield/index_en.htm).

2. Какво трябва да се направи преди влизане в търговски отношения с дружество,
установено в САЩ, което е или твърди, че е сертифицирано в рамките на Щита?
Преди влизане в търговските отношения с дружество, установено в САЩ, което е или
твърди, че е сертифицирано в рамките на Щита, европейските дружества следва да
направят справка в Списъка на Щита, публикуван на страницата на Министерството на
търговията на САЩ (https://www.privacyshield.gov/welcome), за да провери дали
личните данни могат да бъдат трансферирани безопасно в рамките на Щита.
Списъкът също може да ви предостави информация за вида на лични данни, които
компанията използва и подробности относно услугите, които предлага.
Министерството на търговията на САЩ води също така и списък на дружества, които
вече не са участници в Щита. Ако тези дружества не се ангажират пред
Министерството на търговията на САЩ, че ще продължат да прилагат принципите на
Щита, те нямат право да получават лични данни на граждани на ЕС в рамките на Щита.
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В този случай другите механизми за трансфер, одобрени от ЕС, като задължителни
фирмени правила и стандартни договорни клаузи, следва да се използват за
трансферирането на лични данни на граждани на ЕС до установени в САЩ дружества.

3. Какво да направите, когато сключвате договор с обработващ на лични данни,
установен в САЩ?
Когато администраторът, който е установено в ЕС дружество, трансферира данни към
обработващ в САЩ, действащ от негово име само за целите на обработка, (съхранение,
поддръжка, бюро за помощ и т.н.), двете дружества са задължени да сключат договор,
независимо от това:
А) дали обработващият е член на Щита или не и;
Б) дали обработването се извършва във или извън ЕС.
Сключването на договора е необходимо, за да се гарантира, че обработващият данните:
- действа само въз основа на указания от администратора;
- предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити
данните от срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, изменение,
неправомерно разкриване или достъп; разбира дали по-нататъшното трансфериране е
разрешено; уведомява администратора на лични данни, ако съществува риск от
съществени неблагоприятни последици за гаранциите, задълженията и равнището на
защита, предоставени от Щита по отношение на трансферираните данни, в следствие от
предвиденото им по-нататъшно предаване; и
- взимайки предвид естеството на обработването, подпомага администратора
при изготвянето на отговор до лицата, които упражняват правото си на достъп до
своите лични данни.

4. Какво се случва с регистрацията на американските дъщерни компании на
европейските дружества?
Информация относно регистрацията на американските дъщерни компании на
европейските дружества в рамките на Щита, ще намерите на уеб страницата на
Департамента по търговия на САЩ: (https://www.privacyshield.gov/article?id=U-SSubsidiaries-of-European-Businesses-Participation-in-Privacy-Shield).
Регистрацията в Щита може да бъде достъпена на уебсайта на Департамента по
търговия на САЩ (https://www.privacyshield.gov/welcome).
Ръководството относно процеса на самосертифициране е достъпно
(https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Join-Privacy-Shield-part-1).

на:

Във всички случаи американското самосертифицирано дружество трябва да спазва
принципите за защита на данните, прилагани в рамките на Щита.
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