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7. Защита на лични данни и поверителност 
 
 

 

 
  

Първата част разглежда знанията относно поверителност и добавената стойност на 
медийната информационна грамотност (МИГ) (гражданска компетентност). 

 
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя съдържа 
практически подход за преподаване на тема поверителност. 
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Данни 
 Големи данни  
 Поверителност 
 Фишинг  
 Условия за използване на услугите  
 Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

 Информираност на потребителите  
 

План  
ЧАСТ I      Изграждане на знания 

1. Поверителността преди  
2. Поверителността в дигиталния свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

  
ЧАСТ II     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 

 



 

www.in-eduproject.eu 
 

2 

 
 
 
 ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.) 
 
 
1. Поверителността преди дигиталния свят  (20 мин.)  
  
Поверителността е състояние, при което човек не е наблюдаван или обезпокояван от други 

хора. Знаците, изображенията и символите, които създават нашата идентичност, са всички 

онези неща, което може да считаме за лични и не бихме искали да бъдат разкрити пред 

обществеността, защото са интимни и / или могат да имат влияние върху безопасността на 

човека.  

Тя е дефинирана от закона в много страни и от Всеобщата декларация за правата на човека 

(1948 г.), при която защитата на личните данни има общо с целостта и безопасността на 

лицето:  

⮚ Член 12 на поверителността  
⇒ „Никой не може да бъде подлаган на произволна намеса в личния му живот, 

семейството, дома или кореспонденцията, нито на посегателства срещу неговата чест 
и репутация. Всеки има право на защитата на закона срещу такива намеси или атаки.“  

 

⮚ Член 3 на безопасността 

⇒ „Всеки има право на живот, свобода и лична сигурност.“ 

 

Съвет за учителя: 

Младите хора често не са на едно мнение с възрастните за това какво трябва да бъде лично и какво може да 
бъде публично или споделяно с приятели.  
Дебатът за това, което учениците смятат за „интимно“, може да бъде добър начин да започнете.  

 

Препратки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да прочетете цялата декларация онлайн, посетете: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-
rights/index.html 

 

Сесия 1: 45 мин. 
 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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2. Поверителността във връзка с дигиталния свят (25 мин.) 
 

 Какво е новото за поверителността и личните данни?  
Онлайн Поверителносттасе основава на два типа данни, както е изразено в последния 
Европейски регламент за защита на данните (ЗЗЛД, 2018):  

 
 

 
 Навигацията и онлайн дейностите оставят дигитални отпечатъци!  

Интернет и неговите мрежи са инфраструктура от услуги, достъпни чрез доставчик, който 
изисква вашите данни (IP адрес, пакет, ...) за складиране, сърфиране, стрийминг, мрежи ... 
Тези услуги са свързани и с други устройства (например камери на лаптопи, микрофони) и 
събират данни от вашата навигация. 
Вашата навигация оставя отпечатъци: история, временни интернет файлове, геолокация, 
съобщения ...  
 
Два вида данни се събират онлайн, които могат да разкрият елементи от вашата 

поверителност в интернет: 

⇒ данни, умишлено предоставени от вас (гражданско състояние, адрес на публични 
записи, публикации под формата на текст и изображения, харесвания, гласувания ...)  

⇒ данни, генерирани и събирани, без ваше знание, докато сърфирате онлайн 
(бисквитки, истории за навигация, ...)  

 

 
Лични данни 

 

„Лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с 
идентифицирано или подлежащо 
на идентифициране физическо 
лице („субект на данните“); 
идентифицируемо лице е това, 
което може да бъде 
идентифицирано пряко или 
косвено, по-специално чрез 
справка за идентификатори като 
име, идентификационен номер, 
данни за местоположение, 
онлайн идентификатор за един 
или повече фактори, специфични 
за физическата, физиологичната, 
генетичната, умствената, 
икономическата, културната или 
социалната идентичност на тозва 
физическо лице. 

Чл.4(1) на Европейски регламент 
за защита на данните 

ИЗТОЧНИК: 
https://www.whitecase.com/publications/art
icle/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-
general-data-protection-regulation 

 
Чувствителни лични данни  

 

"Чувствителни лични данни", 
както са дефинирани в 
директивата, са лични данни, 
разкриващи расов или етнически 
произход, политически възгледи, 
религиозни или философски 
убеждения, членство в 
професионална организация и 
данни относно здравето или 
сексуалния живот на физическото 
лице.  
Чл.9(1) на Европейски регламент 

за защита на данните 
ИЗТОЧНИК: 

https://www.whitecase.com/publications/ar
ticle/chapter-5-key-definitions-unlocking-eu-
general-data-protection-regulation 
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Тези данни се събират, анализират и използват от алгоритми за различни цели, основно 

търговски. Техниките за профилиране, прогнозиране и подтикване се нуждаят от вашите 

данни, за да ви насочат по-добре!  

В Съединените щати, дори преди дигиталната ера, събирането и използването на лични 

данни се е управлявало от търговските закони и по този начин е разрешено обобщаването на 

данни от различни бази данни от трети страни. В Европа, особено след ЗЗЛД, подобни 

действия не могат да се извършват без съгласието на гражданите. 

3.  Характеристики на поверителността (25 мин.) 

 
 Дискусия: Какви според вас са характеристиките на 

поверителността? 
 

 Контрол върху дигиталния отпечатък 
 Управление на дигиталния отпечатък, онлайн репутацията и онлайн присъствието 
 Качване на съдържание и публикуване, като се следи за спазване на границите 

между поверителност и интимност, публични и лични сфери 
 Договор за споделяне (лични и публични разговори, коментари, сътрудничество с 

други) 
 Онлайн купуване и продаване и проблемите с фишинг и кражба на самоличност 

    

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да проучат уебсайта на вашия национален център за защита на данните и услугите, които 
той предлага. 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world     

 
 

 
 
 

 
 Нарушаването на нечии права на поверителност може да доведе до незаконно 

наблюдение и стресови ситуации. 
 Онлайн регулацията е сравнително скорошна и варира значително между Европейския 

съюз, САЩ и други региони в света. Това може да доведе до затруднения в 
трансгранично пространство като Интернет.  

Съвет за учителя: 

Не забравяйте да попитате учениците дали някога са били изненадани от спам или натрапчива реклама след 
посещение на уебсайт. Попитайте ги как са се чувствали и какво е трябвало да направят.. 

 
 Формати и примери за поверителност и защита във връзка с компетенциите за 

Информираност на потребителите (20 мин.) 
⇒ Условия за ползване  
⇒ ЗЗЛД  

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en 

⇒ Бисквитки 
⇒ Геолокация  

  
 

Сесия 2: 45 мин. 
 

Резюме: 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_en
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4. Възможности и рискове на поверителност и данни?  
 

 Дискусия (15 мин.) 
Чували сте твърдението, че „ако нещо е безплатно, то значи вие сте продуктът“, 
приписано на Андрю Луис .  
 
Какво означава това във връзка с „извличането“ на данни и рисковете за 
поверителността?  
 

 
 
 
 

Съвет за учителя: 

Може да проверите отговора на американския учител по физика по повод този цитат (в полето с Препратки по-
долу), за да го разберете като резултат от исторически явления.  

 
 

Препратки: 

Майкъл Тренър, бивш учител по Химия / Физика (1997-2017) 

Отговорил на 23 юни 2018  

https://www.quora.com/Who-originally-suggested-that-if-youre-not-paying-for-the-product-you-are-the-product 

 
 

 
 
 

 Има тенденция рисковете да се появяват, защото интернет и социалните медии се 
усещат като „лично пространство“, когато в действителност те са публично 
пространство с трансграничен обхват. Това излага потребителите на опасност от 
фишинг и кражба на лични данни; използване на данни за профилиране (политически, 
търговски ...); наблюдение; злоупотреби като кибер тормоз и реч на омразата.  

 Възможностите се появяват поради усещане за свързаност и от споделени интереси. 
Той представя на потребителите опциите за онлайн репутация и онлайн присъствие 
(влияние…)   

 
 
  

Сесия 3: 45 мин. 
 

Резюме 

https://www.quora.com/Who-originally-suggested-that-if-youre-not-paying-for-the-product-you-are-the-product
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 Възможности и рискове (15 мин.)  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

АНАЛИЗИРАЙ

• Условия за ползване

•Настойки на 
поверителност

•Спазване на ЗЗЛД

ТЪЛКУВАЙ

• Фишинг

•Събиране на данни

•Прекомерно 
проследяване

РЕАГИРАЙ

• Изтривайте следи и 
история

•Променяйте паролите си

•Сигнализирайте за 
прекомерно смущаване

  

  Лични данни  
Чувствителни     
лични данни 
Взаимоотношения 

  Понятия 
 

 
Улеснена 
администрация 
Самопромотириане 

  Свързаност 

 
 Възможности 

 

Излагане на реклами 

Саморазкриване 

Разкриване на други 
хора 

  Загуба на способност     
за органичение на  
наблюдението  

 Рискове 

 Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 

АТР 
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5. Фокус върху  ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ (7C)  (15 
мин.)  
 
Позволява на потребителите да 
се справят със социалните медии 
и други виртуални социални 
пространства като среда, в която 
се продават онлайн продукти и 
услуги. Разбирането на последи-
ците от търговската реалност в 
онлайн пространствата е от 
ключово значение за защита на 
онлайн поверителността на 
потребителите в интернет.  
 
Вижте Въведение и Речник 

 
 

 Разделение на МИГ категории / индикатори:  ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА 

ИНФОРМИРАНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ  
 

Учениците трябва да могат да: 

 
 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

⇒ Свобода на изразяване 
⇒ Поверителност 

 
6. Оценка (45 мин.) 
Покажете 3 снимки и помолете учениците да ги оценят за „Поверителност“ (от 0 - не е 
безопасно, до 5 - много безопасно) 
 
 
 

правят разлика между различните цифрови отпечатъци и различните видове данни

разбират начина, по който социалните медии събират данни

използват инструменти и ресурси за защита на поверителността (настройки за 
поверителност)

се предпазват от проследяване, прекомерна употреба и рискове

разбират какво е ЗЗЛД, както и правата и отговорностите в онлайн пространството

уважават онлайн поверителността на другите 
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7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на урока) 

 Препратки към други материали и ресурси (Наръчник за интернет грамотност; 
Наръчник за обучение по дигитално гражданство) 

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing 

 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3- задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
  
Проучване на ПОТРЕБЛЕНИЕ/ КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ:   

Принос към социалните медии чрез туитър, публикации, истории ... 

ЕТАП 1 (15-16) : 

РАЗБИРАНЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 

 
ИЗТОЧНИК : https://wisc.pb.unizin.org/commarts250/chapter/week-15-viewing-labor/ 

Съвет за учителя: 

     Може да въведете темата като представите комично визуализирано изображение, подобно на това. Опитайте 
се да поляризирате идеята за това „да виждаш“ и „да бъдеш“ чрез употребата на интернет.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://wisc.pb.unizin.org/commarts250/chapter/week-15-viewing-labor/
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 Дебатирайте на тема ФИШИНГ (45 мин.)  

 
Проведете дебат относно фишинг практиката: 
Нека учениците разсъждават върху онлайн пазаруването, приетите начини на плащане, 
информация за продукти, https ..., но също така и върху рисковете от кражба на 
самоличност, фиширане на акаунта ви,… 
Разделете класа на отбори. Отделете време за онлайн проучвания..  
  

Съвет за учителя: 

Дебатирайте относно действия като проследяване, хипер-насочване, но също така манипулация и пропаганда. 
  

 Дебатирайте на тема ФИШИНГ (продължение) (2 X 45 мин.)  
В малки групи: 
Помогнете на учениците да оценят положителните и отрицателните страни на дебата 
във връзка с това дали им помага да защитят своята поверителност и да предотварят 
фишинг. Потърсете както добри практики, така и технически решения, включително 
криптиране.  
Накарайте ги да представят аргументите си пред модератор.  
 
Заедно: накарайте ги да създадат списък за потребителите, които искат да са в 
безопасност с елементи за предотвратяване на измами или фишинг, като например: 
странни заявки по имейл (за банкови сметки ...); подозрителни заглавия (оповестяване за 
спечелена награда ...); измама в списъка с контакти (всичките ви контакти получават 
едно и също съобщение ...); прикачени файлове от непознати податели (те съдържат 
вируси ...). Нека напишат решението пред всеки елемент (изтриване, кошче, блокиране, 
сигнализиране, криптиране ...) според уменията за критично мислене на АТР. 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Разгледайте и назовете трите компании от диаграмата по-долу, които имат най-
обширни мрежи за проследяване. Какво говори това за  излагането на вашите лични 
данни на трети страни? 

 

  
ИЗТОЧНИК : Princeton’s WebTAP privacy project  

 
 
 

https://webtap.princeton.edu/
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ЕТАП 2  (16-17):  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОВЕРИТЕЛНОСТТА  

 
 СИМУЛАЦИЯ (2 x 45 мин.) 

 
Обсъдете с учениците ЗЗЛД, техните права и отговорности и възможности за правна 
защита. 

Линк: https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-
reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg 
 

Нека  размишляват върху конкретни права: 
1. право на консултация, 
2. право на коригиране, 
3. право на премълчаване на личните данни, 
4. право на преносимост на данните, 
5. право на изтриване.  
 

След това нека изтеглят искане за унищожаване на личните данни. 
 https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/ 
 

Накарайте ги да разгледат причините за подаване на искане за унищожаване на личните 
данни и правна защита в раздел 4 от шаблона. Какво биха подали, ако имат проблем с 
начина, по който се използват техните данни (като деца, в частност, непълнолетни)? 
 

Съвет за учителя: 
Помолете учениците да проведат дебат относно правото на подаване на искане за унищожаване на личните 
данни срещу правото на запаметяването им? Може ли човек по свое желание да заличи делата си? 

 
 GOOGLE ТЪРСЕНЕ В GOOGLE (45 мин.) 

 
Потърсете „Бисквитки“ и връзката им с историята на сърфиране в интернет. 
Съберете информация и проверете източници за това как да деактивирате бисквитките 
и как да използвате разширенията на браузъра, които сигнализират и блокират 
рекламните бисквитки. 
 

Съвет за учителя: 

Обсъдете Ghostery или uBlock Origin като начини за блокиране на бисквитки и реклами. 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  
 
Накарайте учениците да работят в малки групи, за да обсъдят как да създадат добра 
парола и да обяснят обосновката, която стои зад техния избор. Те могат да си помогнат 
с онлайн уики инструменти като https://www.wikihow.com/Create-a-Password-You-Can-
Remember 
 

 
 

https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg
https://ec.europa.eu/info/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules/eu-data-protection-rules_bg
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/
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ЕТАП 3 (18-19);  

ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОНЛАЙН ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

 
 OНЛАЙН ТЪРСЕНЕ (2 x 45 мин.) 

 
Помолете учениците да разгледат търсачките, които не проследяват и не улесняват 
рекламата, като Qwant, DuckDuckGo, Ecosia, Lilo ... 
Нека потърсят своите изявления за мисия, нека да идентифицират своя икономически 
модел (как те са устойчиви?). 
Как тези търсачки са сравними с основните търговски търсачки като Google, Yahoo! ... 
 

 Дебат (45 мин.) 
 
Какво мислят за многообразието от търсачките? Готови ли са да се пренасочат към 
онлайн търсене, което не се проследява, за да защитят поверителността си? Как се 
чувстват от факта, че продават личните си данни на частни компании, които печелят 
пари? 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  
 
Разгледайте Испанския спор, един от първите за правото на унищожаване на личните 
данни (или правото „Да бъдеш забравен"). (и погледнете искането за унищожаване на 
личните данни) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗТОЧНИК: https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten 

 
Какви са били неговите аргументи? Какви са били аргументите на Google? Какво решение 
е взето? Как се чувствате относно тази ситуация? 

Съвет за учителя: 

Можете да насочите учениците към искането за унищожаване на личните данни, създадено от 2018 г. 

 https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/ 

 

помоли Google да премахне 
резултатите. Google заведе дело 
срещу Испанския върховен съд, 
който отправи поредица от въпроси 
към Европейския съд. Съдът в 
Костежа постанови, че търсачките 
са отговорни за съдържанието, 
което показват, и по този начин 
Google беше задлъжен да спазва 
законите за поверителност на 
данните в ЕС. Само в първия си ден 
на спазване на изискванията (30 май 
2014 г.) Google получи 12 000 заявки 
за премахване на лични данни от 
търсачката му. 

През май 2014 г. Европейският съд 
постанови решение срещу Google в 
Костеджа, дело, заведено от испански 
мъж Марио Костея Гонсалес, който 
поиска премахването на линк към 
дигитализирана статия от 1998 г. във 
вестник La Vanguardia за изземането 
на ипотекираният му дом, за дълг, 
който впоследствие е платил. 
Първоначално той се опита да 
премахне статията, като се оплака на 
Испанската агенция за защита на 
данните, която отхвърли иска с 
мотива, че статията е 
законосъобразна и точна, но подаде 
жалба срещу Google и 

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten
https://gdpr.eu/right-to-erasure-request-form/

