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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научното жури от
катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”, град Варна.
Дисертационният труд е с обем от 271 страници, като включва увод, изложение в
три глави, заключение, списък с използвана литература. Съдържанието на всяка
от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са
направени изводи. Списъкът на използваната литература се състои от 236
заглавия на български, руски и английски език.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в
катедра „Правни науки” при Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър” – гр. Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научното жури ще се състои 29.06.2021 г.
в 14, 00 ч. в заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър”. Материалите за
защита са на разположение в канцеларията на катедра „Правни науки” при
Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТАТА

Обществото, в което човечеството живее днес, е прието да се нарича
информационно и то представлява напълно закономерен период в техногенната
история. Преходът към информационното общество в Република Казахстан се
състоя в края на ХХ-ти век, когато на реформирането бяха подложени почти
всички сфери на живота. В началото на ХХI век информационната революция
засяга почти всички аспекти на социалната действителност, включително
развитието на икономическата, социално-политическата, културната и духовната
сфера на обществото, информационно-комуникационните технологии също
проникват в сферите на управленската дейност.

Мащабните трансформации, които се извършват днес в почти всички
страни, се дължат на стремителното развитие на информационно-
комуникационните технологии. Развитието на информационните технологии с
ускорени темпове води до появата на възможност за достъп и използване на
различни бази данни за всички субекти на информационните отношения.
Формирането и развитието на информационното общество – е доста сложен и
противоречив процес, който с безусловни положителни резултати доведе до
появата на правни, морални, социални и други проблеми и заплахи. Във връзка с
това този етап от движението на съвременното общество към информационна
отвореност трябва да бъде осмислен и разбран в последствията му за по-
нататъшното развитие.

В процеса на формиране на информационното общество начините и
методите за разпространение и обмен на информация постепенно се
модернизират, структурата на информационното пространство се променя
коренно. Днес, усъвършенстването на методите за автоматично обработване на
данни, формирането на глобални комуникационни мрежи, внедряването на
технологии за електронно управление създават възможности за събиране,
обработване, компилиране и разпространение на информация с изключителна
скорост и невероятна точност на предаване. При такива условия възниква
сериозната заплаха от използването на лични данни на граждани от органи на
държавната власт и частни лица въпреки интересите на субектите на такива
данни, а често – и с цел нарушаване на техните права и законни интереси.
Техническите средства предоставят широки възможности за събиране,
съхраняване и обработка на значителни обеми социално значима информация в
различни автоматизирани системи. Но именно тези системи, насочени към
структуриране, съхраняване и търсене на необходимата социално значима
информация, създадоха проблема на изтичането и други форми на незаконен
достъп до лични данни, което доведе до необходимостта от осигуряване на правна
защита на личната информация.

Полагайки усилия за създаване на адекватен механизъм за правна защита на
института на лични данни, в Република Казахстан, въз основа на положителния
световен опит, започна да се формира нормативно-правната база. Днес тя включва
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редица законодателни актове, които формират основата на механизма за защита
на личните данни и изискват по-нататъшна модернизация, като се вземат предвид
нарастващите предизвикателства и заплахи в областта на информатизацията. Те
включват: Конституцията на Република Казахстан от 30 август 1995 година,
Закона на Република Казахстан от 24 ноември 2015 година № 418-V „За
информатизация”, Закона на Република Казахстан от 21 май 2013 година № 94-V
„За личните данни и тяхната защита”, Закона на Република Казахстан от 16
ноември 2015 година № 401-V „За достъп до информация”, Закона на Република
Казахстан от 2 юли 2018 година № 169-VI „За защита на децата от информация,
която причинява вреда за тяхното здраве и развитие” и редица други нормативни
актове в различни клонове на правото.

В допълнение към създаването на законодателен механизъм за осигуряване
на защитата на личните данни, Република Казахстан, подобно на много
съвременни държави, изправени пред тези предизвикателства, използва
значителна гама от изпълнително-управленски и организационно-технически
мерки. Отбелязвайки липсата в Казахстан на практиката за работа с лични данни
и осигуряване на тяхната правна защита, основата на разработения механизъм за
защита на личните данни е съставена от демократични ценности и идеи,
заимствани от богатия положителен опит, натрупан от европейските държави,
както и съвременните тенденции в развитието на правото.

Изключителната актуалност на изложените проблеми доведе до появата на
необходимост от научен анализ и осмисляне на възможностите на правната наука,
за да се гарантира защитата на поверителността на личните данни.

Степен на научна разработеност на темата на изследването. Анализът на
научните изследвания ни позволява да заявим, че съществува достатъчна
изследователска база, посветена на защитата на поверителността на
информацията. Наличните научни изследвания са посветени главно на
информационната сигурност, защитата на информацията и само частично засягат
проблемите на защитата на личните данни, и само общи проблеми без
необходимата конкретизация.

Общотеоретичната основа на изследването са работите по право както на
казахстански, така и на чуждестранни учени: С.С. Алексеев, С.М. Абрамзон, М.Т.
Баймаханов, А.Б. Венгеров, С.З. Зиманов, В.В. Лазарев, О. М. Копабаев, А.К.
Котов, А.В. Малко, Н.И. Матузов, Г.С. Сапаргалиев, С.С. Сартаев и други.

По въпросите на информационната сигурност и защитата на информацията
са използвани трудовете на А.Б. Антополский, И.Л. Бачило, В.А. Копилова, М.З.
Курманова, В.Н. Лопатин и други.

Бихме искали да обърнем специално внимание на дисертацията на
казахстанската изследователка А.Е. Жатканбаева „Теоретични проблеми на
конституционно-правната подкрепа на информационната сигурност в Република
Казахстан” (2009), в която се анализират подробно проблемите на правната
уредба на информационната сигурност в Република Казахстан. По-модерни, както
по отношение на хронологията, така и по отношение на разглежданите проблеми,



6

са трудовете на М.В. Бундин „Лични данни в системата на информация с
ограничен достъп” (2017 г.), С.С. Еримбетов „Проблеми на конституционно-
правна подкрепа на информационната сигурност в постсъветското пространство”
(2017 г.), в които се анализират проблемите на правно осигуряване на
информационната сигурност и се опитва да идентифицира приоритетни области
за подобряване на нормативно-правната база. Наскоро са защитени две
дисертации, които са пряко свързани с разглеждането на проблемите на това
изследване, това е О.О. Шевчук „Правно регулиране на защитата на личните
данни в Европейския съюз” (2018 г.) и С.А. Шадрин „Правно регулиране на
защитата на личните данни в Европейския съюз: генезис и перспективи за
развитие (2019 г.)”. Тези трудове съдържат преглед на най-новите промени в
европейското законодателство, въведени наскоро чрез реформи в областта на
защитата на личните данни.

Научните трудове, които се занимават с въпросите, имащи определена
връзка с нашите изследвания, са монографиите на Л.O. Красавчикова „Личен
живот на гражданите под закрилата на закона” (1983 г.); И.Л. Петрухин „Личен
живот: границите на намесата” (1989 г.); В.П. Ивански „Правна защита на
информацията за личния живот на гражданите. Опит на съвременното правно
регулиране” (1999 г.); Г.Б. Романовски „Правото на неприкосновеност на личния
живот” (2001 г.); O.E. Кутафин „Неприкосновеност в конституционното право на
Руската федерация” (2004 г.); А.Г. Арешев „Лични данни в структурата на
информационните ресурси. Основи на правното регулиране” (2006 г.); Ю.В.
Травкин „Личните данни” (2007 г.); Н.И. Петрикина „Правно регулиране на
разпространение на личните данни. Теория и практика” (2011 г.). Сред основните
монографични произведения не може да не се отбележи работата на А.А. Фатянов
„Тайна и право” (1999 г.). В работата се разкриват основните системи за
ограничаване на достъп до информация, включително в чужди държави.

Чуждестранните автори обръщат специално внимание на разглеждането на
концепцията за различни видове поверителна информация и лични данни, а също
така разглеждат подробно въпросите за тяхната защита от неправомерно
използване от трети лица. В частност: Bibent M. Le Droit du Traitement de
l’Information (Paris, 2000); Banisar D. National Comprehensive Data Protection //
Privacy Laws and Bills (2019); Bénédicte B. Usages de l’information électronique: les
chercheurs en science politique et Internet (Paris, 1999); Beignier B. La protection de la
vie privée (Paris, 2002); Byrum K. The European right to be forgotten: A challenge to
the United States Constitution's First Amendment and to professional public relations
ethics // Public Relations Review (2017); Schlötter R. «Der Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen von Arbeitnehmern. Eine rechtsvergleichende Untersuchung
des englischen, französischen und deutschen Rechts» (Köln, 1997); Rena A. Gorlin
«Codes of professional responsibility» (Washington, 1998).

Признавайки важността на приноса на учените за разработването на
въпросите на правната защита на поверителността на личните данни, техните
правни гаранции, следва да се отбележи, че те изискват допълнително проучване
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на многостранни проблеми в условията на формиране на демократично
гражданско общество и правна държава, в съответствие с международните правни
актове за защита на правата и свободите на човека.

Обект и предмет на изследването. Обект на дисертационното изследване
са обществените отношения, които се развиват в процеса на правно регулиране на
осигуряването и защитата на личните данни. Предмет на изследването е набор от
правни норми за осигуряване на поверителност на личните данни, съдържащи се в
законодателните и подзаконовите актове на Република Казахстан и чужди
държави, както и научни възгледи, идеи, концепции и теории, материали на
съдебната практика, формирани в посочената област.

Цел и задачи на изследването. Целта на дисертационното изследване:
провеждане на сравнителен анализ на правната уредба на циркулацията на лични
данни в чужди държави, както и разработване на научно обосновани предложения
за разработване и усъвършенстване на законодателството на Република
Казахстан, осигуряващо защитата на поверителността на личните данни.

В рамките на постигането на тази цел в дисертационното изследване се
решават следните теоретични и научно-практически задачи:

- генезис и развитие на правно регулиране на защитата на личните данни в
чужди държави и Република Казахстан;

- да се уточни понятийно-категориалния апарат чрез формулиране на
социално-правни категории, пряко свързани с изследователските проблеми и да се
разкрие правната същност на категорията „лични данни”;

- да се определи кръга от субекти на правоотношения, възникващи в
областта на циркулацията на лични данни, да се анализира техния правен статус и
да се изследва проблемите при упражняване от тях на правата, предвидени в
действащото законодателство;

- да се оцени ефективността на действащите нормативни актове на чужди
държави в областта на правното регулиране на защитата на личните данни на
физически лица;

- да се класифицира личните данни, в съответствие с хармонизацията на
международното и националното законодателство, като се вземат предвид
обстоятелствата на съвременните процеси на интеграция и глобализация;

- да се идентифицира тенденции в развитието на законодателството и
дефиниране на нови подходи в правоприлагащата практика, които отговарят на
предизвикателствата на времето;

- да се проучи проблемите на систематизирането на националното и
чуждестранното законодателство относно правната уредба на личните данни и
тяхната защита;

- да се формира теоретични заключения и практически препоръки и
предложения за подобряване на законодателството на Република Казахстан за
защита на личните данни.

Методологична и източниковедческа основи на изследването.
Методологичната основа на дисертационната работа се състои в осигуряване на
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целостта и баланса на изследването с помощта на общонаучни методи (по-
специално: философски, диалектически, синергичен, индуктивен, дедуктивен,
метод за анализ и синтез, формализация, аналогия, материалистични и емпирични
методи), както и формално-правен за адекватен анализ на съдържанието на
системата за защита на личните данни в чужди държави и Казахстан. За да се
изясни историческото формиране и развитие на института на защитата на личните
данни, е приложен историческият метод. С помощта на системен и структурно-
функционален методи са идентифицирани основните механизми за защита на
личните данни в чужди страни и Казахстан. Важно място в системата на
изследователските методи заема и методът на правен анализ на нормативно-
правните актове на международни и европейски институции с цел подобряване на
съществуващата система за защита на личните данни в Република Казахстан.

В хода на своята работа авторът на дисертацията анализира следните
източници: Конституцията на Република Казахстан, международно-правни
актове, конституционно, административно, гражданско, наказателно
законодателство, подзаконови актове, както и други правни и технически
материали на страните от ОНД и ЕС.

Научната новост на дисертационното изследване се състои в това, че
дисертацията всъщност е едно от първите изследвания в Република Казахстан, в
което е извършено комплексно сравнително-правно изследване на основите на
правното регулиране на личните данни, като се вземе предвид определящата роля
на международно-правните норми и принципи. Дисертационното изследване
може да послужи за последващи научни изследвания в областта на разглежданите
проблеми и да допринесе за търсенето на решения на проблемите на защитата на
личните данни.

Предложенията за подобряване на законодателството в тази област се
отличават със своята новост.

Тезиси, предложени за защита:
1. За целите на преодоляване на неоправданите различия в терминологията,

яснотата и точността на езика на закона, за осигуряване на еднакво разбиране на
терминологията, използвана в различни клонове на правото, унифициране на
националните норми с международни, както и за пълен и изчерпателен анализ на
правната уредба на личните данни, се обосновава необходимостта от определяне
на дефиницията „лични данни” и идентифициране на съотношението с други
свързани категории.

Под лични данни следва да се разбира информация, свързана с определен
или определяем на нейната основа субект, която се формира по лична инициатива
на субекта и на законно основание в процеса на взаимодействието му с органите
на държавната власт, публични и частни структури, записана във формализирана
форма на електронен, хартиен и (или) друг материален носител, осигуряващ
възможност на нейната обработка в информационни системи.

2. Проучването на генезиса на института на защитата на личните данни в
Европейския съюз даде възможност да се установи, че то от приемането на
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първите национални актове в сферата на защитата на личните данни през 70-те
години на XX век постепенно се стигна до създаването на единно правно
пространство за регулиране на системата за защита на личните данни на
територията на всички държави-членки на Европейския съюз. Обосновано е, че на
преформатирането и необходимостта от формиране на нова единна система за
защита на личните данни за целия Европейски съюз влияят следните тенденции:
последиците от стремителния технологичен прогрес, внедряването на нови
информационно-иновативни технологии в работата на държавния сектор и
големите частни корпорации. Потвърдено е, че внедряването на нови разработки
и усъвършенстването на съществуващите механизми за защита на данните и
механизми за осигуряване на контрол върху защитата на данните е повишило
нивото на защитата на данните на територията на Европейския съюз, отговаряйки
по този начин на постоянни нови технологични предизвикателства и процеси на
глобализация.

3. Въз основа на резултатите от извършения анализ на правната същност на
личните данни и правния статус на субектите в областта на циркулацията на
лична информация, се обосновава самостоятелността на правния институт на
личните данни и неразривната връзка със съвременната концепция за правата и
свободите на човека и гражданите, която, чрез усилията на европейските държави,
е позволила да се закрепи ценността на личността и да се определи ролята на
държавата чрез правно регулиране на нейния статус, а също така е оказало
въздействие върху формирането на международно-правни документи за правата
на личността. Стига се до извода, че появата на категорията „лични данни” в
правото е тясно преплетена с правото на неприкосновеността на личния живот,
която е застрашена от развитието на информационното общество.

4. Законодателството на Република Казахстан съдържа много различни
видове поверителна информация, които в момента не са систематизирани и няма
нейната подробна класификация, което съответно води до нерегламентиране на
личните данни по отношение на правния режим на тяхното разпространение и
защита. Съществуващите недостатъци в механизма на правното регулиране и
защитата на личните данни се отразяват в широкото разпространение на
правонарушения в тази област. Във връзка с интензивното развитие на технически
средства се появиха неограничените възможности за незаконно прихващане на
поверителна лична информация. За решаването на тази задача се обосновава
необходимостта от подготовка на законопроект „За поверителната информация”,
в който е необходимо да се класифицира поверителна информация, включително
поверителни лични данни, както и да се определи правни последици в случай на
тяхното несанкционирано използване.

5. Класификацията на личните данни, залегнала в законодателството в
зависимост от режима на достъп, според нас, не отразява всички особености на
правния режим. Считаме за целесъобразно, този въпрос да се разработи в
съответствие с хармонизирането на международното и националното
законодателство, като се вземат предвид обстоятелствата на съвременните
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процеси на интеграция и глобализация, и да се класифицира личните данни в три
категории: „обикновени” – това са лични данни, чието разпространение е
възможно без получаване на специално разрешение; „чувствителни” – това са
лични данни, чието разпространение изисква специфични мерки за защита и
сигурност, установени от закона; „силно чувствителни” („особено чувствителни”)
– това са лични данни, чието разпространение е разрешено само в изключителни
случаи или е забранено от закона.

6. Анализът на законодателството, установяващо правна отговорност за
нарушаване на нормите за личните данни, показва наличието на редица проблеми,
изискващи законодателна регулация. По-специално, не е конкретизиран субектът
на отговорността за нарушение на нормите в областта на защитата на личните
данни, не са достатъчно регламентирани правните, организационните и
техническите изисквания към дейността на операторите на корпоративни
информационни системи, няма задълженията на притежателя при събиране на
лични данни, не са посочени критериите за оценка на ефективността на
предприетите мерки за осигуряване на безопасността на личните данни и др.
Необходимо е да се преразгледат правните актове в областта на правната
регулация на личните данни, за да се подобри и да се разработи механизъм за
защита на личните данни, който да бъде адекватен на съвременните
предизвикателства.

7. Съвременните тенденции в развитието на законодателството на
Република Казахстан в областта на личните данни показват, че законодателят се
стреми да го хармонизира в съответствие с общоприетите принципи и норми на
международното право, в резултат на което се изисква систематичен анализ на
законодателството на чужди държави, които играят ключова роля в процеса на
формиране на законодателната рамка на правната политика на Казахстан.
Сравнително-правният анализ на законодателството на различните държави ни
позволява да се направи извод, че тяхното законодателство е до голяма степен
унифицирано и защитата на поверителността на личните данни е приблизително
на същото ниво. Считаме, че предложенията и препоръките за подобряване на
законодателството на Република Казахстан в областта на разпространение и
защитата на личните данни трябва да бъдат изградени, като се вземе предвид
прогресивният опит от правно регулиране на подобни отношения в европейските
страни. А именно:

1) Да се създаде упълномощен орган в областта на защитата на личните
данни на гражданите на републиката.

2) Да се коригира и да се разшири понятийно-терминологичен апарат,
използван в Закона на Република Казахстан „За личните данни и тяхната защита”.

3) Да се формира в Закона на Република Казахстан „За личните данни и
тяхната защита”, изчерпателен списък на лични данни.

4) Законодателно да се регламентира процедурите за съхранение на бази
данни с лични данни, като се отстранят съществуващите противоречия,
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произтичащи от късното приемане на нормативни актове (през 2016 г.) относно
локализация на базите данни.

5) В член 24 от Закона на Република Казахстан „За личните данни и тяхната
защита” да се разшири правата на субекта на лични данни във връзка с
увеличаване на възможностите за използване на данни и със системно
актуализиране на техническите методи за обработка.

6) Законодателно да се регламентира регулирането на събирането,
обработването и защитата на личните данни на непълнолетни.

7) Да се закрепи в законодателството на подробен алгоритъм за събиране,
обработване, съхранение на биометрични лични данни на лице.

Теоретично и практическо значение на резултатите от изследването. В
съответствие с поставените цели и задачи, всички заключения и положения, които
са резултат от проведеното дисертационно изследване, са насочени към тяхното
използване при разработването на ново и подобряване на действащото
законодателство и изграждането на ефективна система за осигуряване на
защитата на личните данни. По-специално:

а) направени са предложенията за подобряване на действащото
законодателство;

б) резултатите, получени в процеса на изследването, задълбочават или
коригират определени теоретични разпоредби по анализираната тема.
Разпоредбите и заключенията, съдържащи се в дисертацията, могат да се
използват за по-нататъшна разработка както на изследвания проблем, така и на
свързаните с него въпроси;

в) разработените препоръки и предложения могат да бъдат използвани в
практическата дейност на държавните органи по отношение на правно регулиране
и защита на личните данни;

д) резултатите от изследването е целесъобразно да се използва при
провеждане на обучителни сесии във висши и средни специализирани
институции, специализирано обучение и преквалификация на държавни
служители и частни лица.

Апробация на работата и прилагане на резултатите от изследването.
Основните разпоредби, заключения и препоръки бяха докладвани на

международни и републикански научно-теоретични и научно-практични
конференции и семинари: Международна научно-практическа конференция
„Казахстански конституционализъм: проблеми и решения” – Алмати, Казахстан,
2019 година; XV Международна научно-практическа конференция „Водене на
съвременната наука – 2019” – Шефилд, Англия, 2019; XVI Международна научно-
практическа конференция „Съвременни изследвания и разработки-2020” – София,
България, 2020 г.

Резултатите от изследванията, формулирани в дисертацията, са отразени в 9
научни публикации.

Структура на дисертацията. Структурата на дисертацията се определя от
нейната цел, предмет и задачи на изследването. Дисертацията се състои от увода,
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три глави, съдържащи девет параграфа, заключение, списък на използваните
източници. Общият обем на работата е 271 страница, от които основният текст е
245 страници, списъкът на използваните източници е 26 страници (236 заглавия).

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА РАБОТАТА
В увода е обоснована актуалността на темата на изследването;

формулирани са обектът, предметът, целите и задачите, методите на
изследването; разкрити са научната новост и практическото значение на
получените резултати; представени са данните за апробация на резултатите от
дисертацията, директния принос на докторанта за тяхното получаване и
структурата на изследването; формулирани са основните положения и
заключения, които се представят за защитата.

Глава 1 „Теоретико-правна характеристики на института на личните
данни” се състои от три параграфа, в които се изследва генезисът на развитието
на института на личните данни и неговата защита, анализира се понятието лични
данни, разграничаването му от свързани категории, изучено е класифицирането на
личните данни в доктринални и регулаторни източници.

В параграф 1.1. „Понятие лични данни, развитие и съотношение със
свързани категории, се изследват различните научни подходи по въпроса за
определянето на лични данни и свързаните с тях други категории.

Появата на категорията „лични данни” в правото е тясно преплетена с
правото на неприкосновеност на личния живот, която е застрашена от развитието
на информационното общество. Тази взаимовръзка се проявява във факта, че
институтът на защитата на личните данни се появи в Европа като необходимост
от защита на личния живот в процеса на автоматизирано обработване на данни за
гражданите. Съответно, обектът на защита на института на личните данни е
информация, свързана с физическо лице, записана на електронен, хартиен и (или)
друг материален носител. Следователно, изследването на личните данни и тяхната
защита не може да се разглежда изолирано от идеите за неприкосновеност на
личния живот.

Днес, както в законодателството, така и в теоретичните изследвания,
съществуват определени концептуални различия в прилагането на понятието
„лични данни” и свързаните с тях категории. В правната литература категорията
„лични данни” стана широко разпространена във връзка с автоматизираната
обработка на информация за индивида. Смята се, че причината за появата на нова
правна категория – „лични данни” като специален вид информация за физическо
лице, със специален правен режим, е поява на специални норми като ответна
реакция спрямо незаконното разпространение на данни за физически лица.

Анализът на научни източници и нормативни материали относно личните
данни ни позволява да стигнем до извода, че заедно с понятието „лични данни” се
използват и други понятия: „лична информация”, „информация от личен
характер”, „информация за лице”, „поверителна информация от личен характер”,



13

„лична информация” и др. Общоприето е, че категорията „лични данни” се
идентифицира с горните категории.

В параграф 1.2. „Общотеоретични и исторически основи на развитието на
института на защитата на личните данни в чужди държави” е изследван
генезисът на чуждестранното законодателство за защита на личните данни, което
е от голямо значение за Република Казахстан, тъй като в контекста на
международните процеси на интеграция и глобализация е необходимо да се
определят приоритетните насоки за развитие на националното законодателство в
тази област в съответствие с европейските и световните стандарти.

Правното регулиране на отношенията в областта на защитата на личните
данни се формира вече не първо десетилетие. И първите, които са проявили
загриженост за проблемите на защитата на личните данни са били от Европейския
континент, поради интензивното развитие на автоматизираната обработка на
данни, което беше резултат от икономическата интеграция. Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа разработи препоръка (№ 509 от 1968 година)
относно разглеждане на Европейската конвенция за защита на правата на човека и
основните свободи по отношение на съответствието на защитата на
неприкосновеността на личния живот във връзка със съвременните научно-
технически постижения. След като се стигна до незадоволителни заключения, въз
основа на резултатите от проведеното проучване, беше взето решение за
коригиране на сложилата се ситуация в областта на защитата на личните данни. И
през 1973 и 1974 години бяха разработени и приети две резолюции за защита на
личните данни, които и повлияха на формирането на първото поколение
законодателни актове в областта на регулирането на личните данни в
европейските страни.

Приетите през 70-80-те години актове за защита на личните данни се
превърнаха в първото поколение, осигуряващо защитата на личните данни на
законодателно ниво и получиха своето практическо проявление, когато повечето
държавни структури и частни компании започнаха да използват автоматизиран
процес за обработване на лични данни, където основната цел беше да се осигури
прозрачност на държавни бази данни.

Всички най-добри практики на европейските държави в областта на
правната уредба на личните данни са залегнали в основата на Конвенцията „За
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни” ETS № 108 от
1980 г. Важна особеност на Конвенцията е нейният обвързващ характер, който се
проявява в това, че нейните разпоредби трябва да бъдат имплементирани в
националното законодателство от всички държави-членки.

Преходът към втория етап от формирането на законодателството в тази
област беше създаването на международни стандарти за хармонизиране на
националните разпоредби относно защитата и трансграничния трансфер на лични
данни и сключването на съответните международни договори под егидата на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Съвета на
Европа. Към държавите с такъв формат на правно регулиране трябва да се отнесе
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Република България. В Република България действа Закон „За защита на личните
данни”. Законодателството на Република България, както в областта на данните,
така и в областта на регулирането на информационното пространство, е доста
прогресивно и уникално. По-специално са приети такива регулаторни актове,
които нямат аналози в Казахстан, на които се заслужава да се обърне внимание
поради техния напреднал характер.

Оценявайки високото ниво на правното регулиране на личните данни,
предвидено в гореспоменатата Конвенция 108, следва да се отбележи, че тя не е
разрешила всички въпроси и е довела до приемането през 1990 година на
Директива № 95/46/ЕО „За защита на физическите лица при обработването на
лични данни и за свободното движение тези данни”. По-нататъшната
модернизация на правилата за защита на данните на ЕС започна през 2009 година
и завърши с приемането през 2016 година на Регламент № 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз „Относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на
данните). GDPR”.

Смятаме, че законодателството на ЕС в областта на защитата на личните
данни е напреднало и изследванията, както и прилагането на норми в
законодателството на страните от Общността на независимите държави има
голямо значение за нововъзникващата система за защита.

В параграф 1.3. „Нормативно разбиране на личните данни и тяхната
класификация” се изследва използването на термина „лични данни” в
законодателните актове и са отделени видовете лични данни.

В правната литература са изразени много мнения и са формулирани много
определения за лични данни, но те звучат в унисон с определението, залегнало в
законодателството с някои вариации. Обобщавайки дефинициите на лични данни,
съдържащи се в нормативни документи и изложени в правната научна литература,
считаме, че тази дефиниция трябва да изглежда по следния начин: лични данни –
това е информация, свързана с определен или определяем на нейната основа
субект, която се формира по лична инициатива на субекта и на законно основание
в процеса на неговото взаимодействие с органите на държавната власт,
обществените и частните структури, записани във формализиран вид на
електронен, хартиен и (или) друг материален носител, който осигурява
възможността на тяхното обработване в информационни системи.

Като се има предвид, че личните данни са информация за физическо лице,
възниква необходимостта тази информация да се конкретизира и систематизира в
единия списък. Специално внимание, от гледна точка на правната защита, се
предизвиква от чуждестранна (преди всичко европейска) практика, като се
открояват такива категории лични данни като „чувствителни данни
(информация)”, „идентифициращи данни”. Струва ни се, че разпределянето на
чувствителни лични данни е важен елемент в цялостния механизъм за
гарантиране и защита на правата на човека. Тъй като изтичането или нарушенията
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при обработването на този вид данни могат да причинят непоправима вреда на
неприкосновеността на личния живот на всяка една личност. Смятаме, че
казахстанският законодател при подобряване на законодателството в областта на
личните данни и тяхната защита, трябва да обърне внимание на такава категория
при характеризиране на личните данни като „чувствителност”, предвидена в
Регламента за защита на личните данни, и да класифицира личните данни в три
категории: „обикновени” лични данни, оборотът на които е възможен без
получаване на специално разрешение; „чувствителни” лични данни, чието
разпространение изисква конкретни мерки за защита и сигурност, установени от
закона; „силно чувствителни” лични данни, чието разпространение е разрешено
само в изключителни случаи или е забранено от закона.

Глава 2 „Правно регулиране на отношенията, свързани с движението
на личните данни” се състои от три параграфа, в които се анализира правното
осигуряване на информационните процеси в областта на движението и
съхранението на лични данни, включително в Интернет, както и особеностите на
осигуряване на поверителния характер на личните данни.

В параграф 2.1. „Особености на правната уредба и защита на
поверителността на личните данни” е извършен анализ на изискванията за
процедурата, осигуряваща поверителност на личните данни.

Всяко общество днес се сблъсква с проблема за гарантиране на
поверителността на личните данни. Този проблем може да се счита за ключов,
както от теоретична, така и от практическа позиция, изискващ спешно решение.
Законодателството на Република Казахстан съдържа много различни видове
поверителна информация, които в момента не са систематизирани. Следователно,
съществува насъщният проблем със систематизирането на поверителната
информация чрез разработването на единен законодателен акт, в който тя ще бъде
класифицирана и ще бъде определен нейният правен режим.

Върху осигуряването на поверителността на личните данни могат да влияят
процесите на интегриране на информационни системи на различни субекти,
които, от една страна, имат блага цел – бързо и ефективно получаване на
информация, информационен обмен на лични данни за оперативност на
процесите за проверка на лични данни, извършване на други действия, а от друга,
не вземат предвид целта на събиране на лични данни.

Процеса на осигуряване на поверителността на личните данни също
усложнява вторичното използване на публично достъпни данни, които
първоначално са били разпространени (с конкретна цел), обаче по-нататък те се
използват абсолютно неконтролируемо, което създава редица проблеми: 1)
използването на лични данни, въпреки заявената  за първоначално събиране цел;
2) незаконно разпространение на лични данни (обикновено чрез незаконна
продажба на клиентски електронни бази данни).

В параграф 2.2. „Правно осигуряване на информационните процеси за
събиране, обработване и съхранение на лични данни” се анализира процесът на
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събиране, обработване, съхранение на лични данни, необходими на държавата да
изпълнява функциите си.

Отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на
личните данни в Република Казахстан, се уреждат от Закон „За личните данни и
защита”. В законодателството на Република Казахстан се използва терминът
„обработване”, който е характерен за европейското законодателство.
Обработването на лични данни включва целия комплекс от действия: натрупване,
съхранение, изменение, добавяне, използване, разпространение, обезличаване,
блокиране и унищожаване. Изброеният набор от действия показва колко обширен
е този термин и включва систематизирана последователност от операции,
извършвани с лични данни.

За стартиране на процедурата за събиране на лични данни, субектът или
неговият законен представител трябва да даде разрешение (съгласие). Законът „За
личните данни и защита”, обаче, не дефинира „съгласието на субекта на лични
данни”, тази празнота трябва да се попълни, като се включи следното определение
в член 1: „Съгласието на субекта на лични данни – представлява писмен или
електронен документ, съдържащ волеизявлението на субекта, с ясно изразено
разрешение за събиране и обработване на личните му данни”.

Важен аспект на правоотношенията в областта на обработването на лични
данни е тяхното съхранение. Съхранението на лични данни се извършва от
собственика и (или) оператора, както и от трета страна в базата данни, която се
съхранява на територията на Република Казахстан. От 1 януари 2016 година
Законът изисква базите с лични данни да се съхраняват на територията на
Република Казахстан, тоест всички действия, насочени към осигуряване на
системност, цялост, достъпност и поверителност на личните данни, трябва да се
извършват на територията на Република Казахстан. Това означава фактическото
местоположение тук на всякакви материални носители, съдържащи лични данни.

В допълнение към събирането и съхраняването на лични данни, между
субектите се развиват отношенията за променяне, допълване, използване,
разпространяване, обезличаване, блокиране и унищожаване на данни.

Позицията на казахстанския законодател по въпроса за разкриването на
дефинициите на всички действия (използване, разпространение, обезличаване,
блокиране и унищожаване), които попадат под термина „обработване” на лични
данни, с изключение на изменения и допълнения, остава неясна. В крайна сметка,
това са същите действия с лични данни, които попадат в концепцията за
обработване. Считаме, че е необходимо да се запълни тази празнина чрез
въвеждане на следните определения в член 1 от Закона на РК „За личните данни и
тяхната защита”: „Промяна на личните данни – това са действия за коригиране и
уточняване на лични данни, съдържащи се в базата данни; Допълване на личните
данни – това са действия за въвеждане на нови лични данни, които преди това не
са били въведени в базата данни”.
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В параграф 2.3. „Особености на правната уредба на движението на лични
данни в Интернет” се разглеждат положенията, които определят основните
определящи аспекти на правната уредба на личните данни в Интернет.

Проблемите на правната уредба на отношенията, свързани с личните данни
в Интернет, имат няколко аспекта: защита на личните данни, чест и достойнство,
личен живот и т.н. Въпреки това, досега нито една държава не е разработила
цялостни кодифицирани актове, насочени към регулиране на тези отношения.
Днес, в Република Казахстан, както и в много други страни, правната уредба на
глобалната мрежа е предвидена от различни клонове на законодателството.

Това се дължи на факта, че от правна гледна точка информационно-
телекомуникационната мрежа Интернет е слабо проучена и е много трудно да се
формира подробна правна регламентация за циркулацията и защитата на личните
данни. Това обстоятелство се усложнява от факта, че мрежата не е обвързана с
границите на държавите и техните юрисдикции, поради което държавната и
правна намеса в нея е сведена до минимум.

Основният проблем за защита на личните данни в Интернет възниква,
когато човек се регистрира в една или повече социални мрежи, които днес са
станали неразделна част от интерактивната социална комуникация.
Потребителите, за да се открояват, така или иначе са принудени да качват лична
информация в социалната мрежа. Съвременните социални мрежи съдържат
подробни профили на своите потребители, които съдържат не само лична
информация, но и информация, даваща основание да се правят изводи за
финансовото състояние на човек и много други. Основната част от информацията,
събрана в социалните мрежи, е поверителна и има риск да стане неконтролируема
за самия потребител. Несъмнено, поотделно такива данни носят безличен
характер, но с тяхната помощ може при необходимост да се идентифицира
личността на човек.

Най-проблемният аспект на разглеждания въпрос е изтичането на лични
данни в Интернет. Въпреки това, че личните данни са осигурени от правна
защита, нивото на тази защита е недостатъчно. Почти никой информационен
ресурс не може да гарантира, че съдържащите се в него лични данни няма да
бъдат използвани за други цели и правото на неприкосновеност на личния живот
няма да бъде нарушено.

Глава 3 „Организационно-правен механизъм за защита на личните
данни” има три параграфа, в които се изучава и се характеризира механизмът за
осигуряване на защитата на личните данни в международното и националното
законодателство, обръща се внимание и на положителния европейски опит за
защитата на личните данни и неговото въздействие върху практиката на
постсъветските страни.

В параграф 3.1. „Международни стандарти и чуждестранен опит в
областта на защитата на личните данни” се обосновава, че трансграничното
взаимодействие в сферата на движението на лични данни прехвърля механизма за
тяхната защита от категорията националните в международно ниво, което налага
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необходимост от международното законодателство, предвиждащо защитата на
личните данни.

Наблюдаваният хаос в областта на правната уредба на циркулацията на
лични данни и тяхната защита дава възможност да се констатира съществуващата
необходимост от унифициране на международните правни норми, в рамките на
единен международен документ. Предложеният документ следва да създава
благоприятни условия за събиране, обработване и съхранение на лични данни,
включително с използването на нови информационни технологии, като
същевременно гарантират защитата на правата и законните интереси на субектите
на данни. Освен това, в него е необходимо да се закрепи регулирането на
трансграничния обмен на данни между участниците в информационното
взаимодействие. Той следва да определи правния статус на субектите на
правоотношения в областта на личните данни, включително тези, публикувани в
социалните мрежи, и да се въведе отговорност за ненадлежното им обработване.
В тази връзка основният вектор на трансформация на глобалното информационно
пространство – е формирането на международно законодателство в областта на
личните данни.

По този начин, институтът на защитата на личните данни премина към
нивото на такива категории, което се регулира не само от националното право.
Характерни особености на автоматизираните информационни системи на нашето
време са „наднационалност”, действието им извън държавите, развитието на
публично достъпни глобални информационни мрежи, формирането на отворено
информационно пространство.

В параграф 3.2. „Особености на правното регулиране на защитата на
личните данни в Европейския съюз в контекста на влияние върху практиката на
постсъветските страни” се изучава практиката на правно регулиране и защитата
на личните данни на Европейския съюз, който като уникална интеграционна
организация може да разпространи своя прогресивен опит не само върху други
интеграционни асоциации, но и да окаже влияние върху законодателството на
други държави.

За страните от постсъветското пространство ситуацията с осигуряването и
защитата на циркулацията на лични данни се превърна в насъщен проблем днес,
тъй като информационните технологии, процесите на интеграция и глобализация
не ги заобиколиха, а механизмът на адекватна правна защита не се е развил.

Във връзка с това бихме искали да насочим вниманието към практиката на
правно регулиране и осигуряване на защитата на личните данни в Европейския
съюз, която няма аналози в света. Страните-членки на Европейския съюз, поради
високото ниво на икономическо развитие и използването на цифрови технологии,
стимулират появата на проблеми с поверителността на личните данни и се
опитват да разработят ефективен механизъм за защита.

И Европейският съюз се справя с тази задача доста успешно, което доведе
до обстоятелството, че решихме да обърнем внимание на тази интеграционна
асоциация, тъй като подобни задачи са изправени както пред такава интеграция
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като Общността на независимите държави, така и пред Евразийския
икономически съюз.

Разработеният от Европейския съюз правозащитен механизъм за защита на
личните данни се определя от нововъведенията, залегнали в основата на правните
документи, което позволява ефективно да се реагира на неправомерни действия,
извършени в тази област. В частност, специално внимание заслужават редица
такива нововъведения, като например: разработването и приемането на единен
акт за кодификация, обединяващ и систематизиращ разпоредби за защита на
правата във връзка с обработката на лични данни; разработване от асоциации на
контрольори или процесори на кодекси за поведение, които им позволяват
самостоятелно да регулират дейността си; разширяване на списъка с правомощия
на субектите на лични данни; засилване на контролна и превантивна съставка в
дейността на упълномощените органи.

В параграф 3.3. „Реформиране на системата за защита на личните данни
на Република Казахстан в съответствие с международните стандарти” е
определена нормативната уредба на института на личните данни в съвременните
условия.

Въпреки това, че в Република Казахстан е формирана цялостната правна
база, която позволява на физическите лица ефективно да упражняват правото си
на защита на личните данни, остават отворени редица въпроси, които трябва да
бъдат решени, за да се гарантира ефективно правото на защита на личните данни:
липсата на упълномощен орган, който да отговаря за защитата на личните данни
на гражданите на републиката; необходимостта от коригиране на понятийно-
терминологичния апарат; липсата на изчерпателен списък с лични данни;
необходимостта от регламентиране на процедурата за съхранение на бази с лични
данни с отстраняване на съществуващите противоречия; необходимостта от
разширяване на правата на субекта на лични данни; незадоволителна ситуация в
областта на правната уредба на събирането, обработването и защитата на лични
данни на непълнолетни; въвеждането на електронни или биометрични паспорти
разкри технологичен проблем за правоприлагащите органи на републиката, които
трябва да цифровизират и систематизират огромно количество данни.

Мерките, които предлагаме за подобряване на действащото законодателство
на Република Казахстан, ще дадат възможност за прехвърляне на правната уредба
на личните данни на качествено ново ниво, ще подобрят поверителността на
движението на лични данни и ще повишат ефективността на правната защита на
личните права и свободи. Подобряването на законодателството на Република
Казахстан в областта на личните данни трябва да го постави на нивото на
законодателството на водещите държави. Ако държавата иска да се интегрира в
глобалното информационно пространство, тя трябва да е готова да осигури
максимално ниво на защита на своите граждани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Процесите на глобализация, информатизация и разработване на нови
технологии изискват ново осмисляне на проблемите за защита на правата и
свободите на човека, постигане на баланс на интересите на индивида, обществото
и държавата, модернизиране на правната база. Настоящото състояние на правната
уредба на циркулацията на лични данни и тяхната защита в Република Казахстан
изисква подобряване и хармонизиране с международните стандарти чрез
приемане на съответните промени и допълнения в националното законодателство.
В същото време е важно да се вземе предвид прогресивния международен и
европейски опит в областта на защитата на личните данни.

В дисертационното изследване е извършен сравнителният анализ на
правната уредба на движението на лични данни в чужди държави, а също така са
разработени научно обосновани предложения за разработване и усъвършенстване
на законодателството на Република Казахстан, осигуряващи защитата на
поверителността на личните данни.

За постигане на целта, посочена в дисертационното изследване, са решени
следните задачи:

- проучено е развитието на правното регулиране на защитата на личните
данни в чужди държави и Република Казахстан;

- разяснен е понятийно-категориалният апарат чрез формулиране на
социално-правни категории, пряко свързани с изследователските проблеми и е
разкрита правната същност на категорията „лични данни”;

- определен е кръгът на субектите на правоотношения, възникващи в
сферата на движение на лични данни, анализиран е техният правен статус и са
изследвани проблемите при упражняване на техните права, предвидени в
действащото законодателство;

- оценена е ефективността на действащите нормативни актове на чужди
държави в областта на правната уредба на защитата на личните данни на
физически лица;

- извършена е класификацията на личните данни в съответствие с
хармонизирането на международното и националното законодателство, като се
вземат предвид обстоятелствата на съвременните процеси на интеграция и
глобализация;

- идентифицирани са тенденциите в развитието на законодателството и
дефинирането на нови подходи в правоприлагащата практика, които отговарят на
предизвикателствата на времето;

- проучени са проблемите на систематизацията на националното и
чуждестранното законодателство относно правната уредба на личните данни и
тяхната защита;

- формирани са теоретични заключения и практически препоръки и
предложения за подобряване на законодателството на Република Казахстан за
защита на личните данни.
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Въз основа на теоретичния анализ и резултатите, получени при
изследването на правната уредба на личните данни и тяхната защита, могат да се
направят следните заключения, препоръки и предложения.

Заключения:
1. Обосновава се необходимостта от дефиниране на определението „лични

данни” и се разкрива корелацията с други свързани категории.
2. Проучен е генезисът на института на защитата на личните данни в

Европейския съюз.
3. Потвърдено е, че въвеждането на нови разработки и усъвършенстването

на съществуващите механизми за защита на данните и механизми за осигуряване
на контрол върху защитата на данните е повишило нивото на защита на данните в
Европейския съюз, отговаряйки по този начин на постоянни нови технологични
предизвикателства и процеси на глобализация.

4. Обоснована е самостоятелността на правния институт на личните данни и
неразривната връзка със съвременната концепция за правата и свободите на
човека и гражданина, което даде възможност да се консолидира стойността на
индивида и да се определи ролята на държавата в правната уредба на нейния
статус, а също така повлия на формирането на международно-правните
документи за права на личността.

5. Направен е изводът, че появата в правото на категорията „лични данни” в
е тясно преплетена с правото на неприкосновеност на личния живот, която е
застрашена от развитието на информационното общество.

6. Обоснована е необходимостта от изготвяне на законопроект „За
поверителната информация”, в който е необходимо да се класифицира
поверителната информация, включително поверителни лични данни, както и да се
определят правните последици в случай на тяхното несанкционирано използване.

7. Предложена е класификация на личните данни в три категории:
„обикновени” – това са лични данни, чието разпространение е възможно без
получаване на специално разрешение; „чувствителни” – това са лични данни,
чието разпространение изисква установени от закона конкретни мерки за защита
и сигурност; „силно чувствителни” („особено чувствителни”) – това са лични
данни, чието разпространение е разрешено само в изключителни случаи или е
забранено от закона.

Препоръки:
1. Да се създаде упълномощен орган в областта на защитата на личните

данни на гражданите на републиката.
2. Да се коригира и разшири понятийно-терминологичния апарат, използван

в Закона на Република Казахстан „За личните данни и тяхната защита”.
3. Да се формира в Закона на РК „За личните данни и тяхната защита”,

изчерпателен списък с лични данни.
4. Законодателно да се регламентира процедурите за съхраняване на бази с

лични данни, като да се отстранят съществуващите противоречия, произтичащи
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от късното приемане на нормативни актове (през 2016 година) относно
локализацията на базите данни.

5. В член 24 от Закона на РК „За личните данни и тяхната защита”, да се
разширят правата на субекта на лични данни във връзка с увеличаването на
възможностите за използване на данни и със системното актуализиране на
техническите методи за обработване.

6. Законодателно да се регламентира регулирането на събирането,
обработването и защитата на личните данни на непълнолетните.

7. Да се фиксира в законодателството подробния алгоритъм за събиране,
обработване, съхранение на биометрични лични данни на лице.

НАУЧЕН ПРИНОС НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Въз основа на резултатите от проведеното изследване смятаме за

необходимо да формулираме следните най-важни и практически значими, научно
обосновани заключения.

1. Развитието на института на личните данни е неразривно свързано със
съвременната концепция за правата и свободите на човека и гражданите, която
чрез усилията на европейските държави е позволила да закрепи стойността на
личността и да се определи ролята на държавата в правната уредба на нейния
статус, а също така повлия на формирането на международно-правните
документи за правата на личността. Правото на защита на личните данни, като
едно от информационните права на личността, насочено към защита на
неприкосновеността на личния живот, принадлежи на правата от първото
поколение.

2. Европейските държави имат система за защита на личните данни,
формирана в продължение на няколко десетилетия, която постоянно се
актуализира в съответствие със световните промени и развитието на
информационно-телекомуникационни технологии. Струва ни се, че
законодателството на ЕС в областта на защитата на личните данни е напреднало и
изследването, както и прилагането на норми в законодателството на страните от
Общността на независимите държави е от голямо значение за формираща се
система за защита, тъй като осигуряването на информационна сигурност е
необходимо условие в съвременния период на високо ниво на развитие на
информационните технологии.

3. Законодателството на Република Казахстан използва термина
„данни”, но не го дефинира. Анализът на научни източници и нормативни
материали относно личните данни показва, че заедно с понятието „лични данни”
се използват и други понятия: „лична информация”, „информация от личен
характер”, „информация за лице”, „поверителна информация от личен характер”,
„лична информация” и др. Общоприето е, че категорията „лични данни” се
идентифицира с горните категории.

4. Смятаме, че казахстанският законодател, при подобряване на
законодателството в областта на личните данни и тяхната защита, трябва да
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обърне внимание на такава категория при характеризиране на личните данни като
„чувствителност”, подобна на Регламента за защита на личните данни, както и да
класифицира личните данни в три категории: „обикновени”; „чувствителни”;
„силно чувствителни” („особено чувствителни”).

5. Законодателството на Република Казахстан съдържа много различни
видове поверителна информация, които понастоящем не са систематизирани.
Следователно, има насъщен проблем за систематизиране на поверителната
информация, чрез разработването на единен законодателен акт, в който тя ще
бъде класифицирана и ще бъде определен нейният правен режим.

6. В Република Казахстан предявяваните към организационно-
технически ресурси с лични данни изисквания са регламентирани в
подзаконовите нормативни актове на съответните изпълнителни органи.
Подзаконовите нормативни правни актове са твърде многобройни, променливи и
често противоречиви, затова считаме за целесъобразно организационно и
техническо регулиране да се извършва посредством закон.

7. Най-проблемният аспект е изтичането на лични данни в Интернет.
Практически никой информационен ресурс не може да гарантира, че личните
данни, съдържащи се в него, няма да бъдат използвани за други цели и правата на
неприкосновеността на личния живот няма да бъдат нарушени. Причините са
различни: хакерски атаки, технически отказ, човешки фактор. Освен това,
действията могат да бъдат както умишлени, така и невнимателни. И в допълнение
към горното, една от причините за случващото се е несъвършенството на
законодателната база и техническите средства.

8. Нуждата от международно законодателство се увеличава с всеки нов
кръг от развитие на информационните технологии, което прави процеса на
отвореност на информацията по-глобален. В областта на международно-правното
регулиране на обработката и защитата на личните данни е необходимо
унифицирането на международно-правните норми в рамките на единен
международен документ. В основата на формирането на такъв акт е необходимо
да се поставят разработените норми, които са доказали своята стойност чрез
ефективно регулиране на сферата на личните данни в съвременните демократични
страни. Предложеният документ следва да създаде благоприятни условия за
събиране, обработка и съхранение на лични данни, включително с използването
на нови информационни технологии, като същевременно се гарантира защитата
на правата и законните интереси на субектите на данни.

9. Разработеният от Европейския съюз правозащитният механизъм за
защита на личните данни, се определя от нововъведенията, които са в основата на
правните документи, което дава възможност за ефективно и бързо реагиране на
незаконни действия, извършени в тази област. Настоящият Регламент (ЕС)
2016/679, съчетаващ разнородни разпоредби относно защитата на правата във
връзка с обработването на лични данни, се превърна в единен общ
кодификационен  акт в Европейския съюз, регулиращ обществените отношения в
тази област.
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10. В Република Казахстан наблюдаваната фрагментация на правните
норми не позволява да се осигури подходящото ниво на правно регулиране на
циркулацията на лични данни и тяхната ефективна защита. Следователно,
необходимо е да се подобри действащото законодателство в Република Казахстан,
за да се гарантира нивото на съответствие с международните и европейските
стандарти. Днес, в правната уредба на движението на лични данни и
осигуряването на тяхната защита остават отворени редица въпроси, които трябва
да бъдат решени, за ефективно осигуряване на правото на защита на личните
данни.

1) Няма упълномощен орган, който би отговарял за защитата на личните
данни на гражданите на републиката;

2) Няма регистър на субектите за съхранение на лични данни, никой не
притежава информация, кой и колко лични данни съхранява и т.н .;

3) Изисква се корекция на понятийно-терминологичния апарат, използван в
Закона на РК „За личните данни и тяхната защита”;

4) Няма законодателно закрепен изчерпателен списък с лични данни;
5) Изисква регламентиране в законодателството на процедурата за

съхранение на бази с лични данни, с премахване на съществуващите
противоречия, произтичащи от късното приемане на нормативни актове за
локализиране на базите данни;

6) Чл. 24 от Закона на РК „За личните данни и тяхната защита”,
предвиждаща правата на субекта на лични данни, се нуждае от разширяване, тъй
като възможностите за използване на данни също се увеличават, поради
системното актуализиране на техническите методи за обработка;

7) Незадоволителна ситуация в областта на правната уредба на събирането,
обработката и защитата на личните данни на непълнолетни;

8) Въвеждането на електронни или биометрични паспорти постави сложна и
трудна за изпълнение задача в технологично отношение за правозащитни
структури на Република Казахстан, които ще трябва да цифровизират и
систематизират огромно количество данни.

Мерките, които предлагаме за подобряване на действащото законодателство
на Република Казахстан, ще дадат възможност за прехвърляне на правната уредба
на личните данни на качествено ново ниво, ще подобрят поверителността на
движението на лични данни и ще повишат ефективността на правната защита на
правата и свободите на личността.
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