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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Приет е Работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния
живот и сигурността при интернет телефонията (VoIP) и свързаните с нея
комуникационни технологии
На своето 59-то заседание, състояло се на 24-25 април 2016 в Осло (Норвегия),
Международна работна група по защита на личните данни в телекомуникациите,
председателствана от комисаря на Берлин за защита на личните данни и свобода на
информацията, г-жа Мая Смолчик, прие работен документ по въпросите на
неприкосновеността на личната информация и сигурността в интернет телефонията (VoIP)
и свързаните с това комуникационни технологии, като съобщения в реално време и
видеотелефонни услуги.
Документът съдържа препоръки за подобряване на защитата на личната
неприкосновеност и сигурността при ползването на тези услуги, отнасящи се до всички
заинтересовани страни: законодатели и регулатори, доставчици на VoIP, разработчици на
софтуер, производители на хардуер и потребители. Препоръките се отнасят до всички
видове мултимедийни услуги, предлагани от доставчиците на телекомуникационни услуги
както и ОТТ доставчиците (компании, предлагаща телевизионно или филмово
съдържание през интернет).
Новият работен документ „Актуализация на въпросите за лична неприкосновеност
и сигурността при интернет телефонията (VoIP) и свързаните с нея комуникационни
технологии“ допълва препоръките, дадени в по-ранна публикация, в която преди десет
години Групата публикува първи работен документ относно приложенията за „глас чрез
интернет протокол“ (Voice over IP, VoIP), който разглеждаше предизвикателствата пред
неприкосновеността и сигурността . От тогава, VoIP е намерил широко приложение както
в организациите, така и сред крайните потребители.
Извършването на повторна оценка е обусловено от няколко настъпили
междувременно събития, включително степента на достъп до интернет услуги от органите
на правоприлагането и от службите за сигурност (според разкритията на Едуард Сноудън),
напредъка в процесите по стандартизация, развитието на високи широколентови клетъчни
радиотехнологии и Wi-Fi мрежи.
Документът е наличен на адрес: http://www.berlin-privacy-group.org.
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Международна работна група по защита на личните данни в телекомуникациите
(позната още като Берлинска група) включва представители от органите за защита на
данните и международни организации от всички краища на света, занимаващи се с
въпросите на неприкосновеността на личния живот. Тя е основана през 1983 г. в рамките
на Международната конференция на защита на личните данни и неприкосновеността на
личния живот по инициатива на берлинския комисар по защита на данните, който
оттогава председателства Групата. От 1983 г. до сега Групата е приела многобройни
препоръки („Общи позиции“ и „Работни документи“), насочени към подобряване на
защитата на личната неприкосновеност в сферата на телекомуникациите. От началото на
90-те години Групата се фокусира по-специално върху защитата на личните данни в
Интернет.
Повече информация за работата на групата и приетите от нея документи може да
бъде намерена на уебсайта на групата http://www.berlin-privacy-group.org.

