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 „Мога ли „да бъда забравен ” в интернет?“ 

 

Основен въпрос : Какво споделяме и дали то ще се отрази на нас сега и в бъдеще? 

Мога ли „да бъда забравен ” в интернет?  Какво да направя? 

Обзор на урока: Учениците решават казуси и гледат материалът „Спомените изчезват, 

но следите в интернет остават“ на Нова Телевизия ,за да се опитат да разберат какви са 

мащабите на информацията ,която споделят. Как  излагайки личната си информация, 

снимки и комуникация има риск от потенциална злоупотреба и опасност от 

установяване на неподходящ и нежелан контакт. И какви последствия могат да 

възникнат в бъдеще от такава информация.  

https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-

%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D

1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/ 

Необходимо време : Един учебен час 

Цели на урока: 

Учениците ще могат да: 

Мислят  какъв тип информация трябва да споделят или да я запазят за лично ползване. 

Какво трябва да направят, за да ограничат споделянето на лична информация, която  

всеки може да използва за различни цели. 

Да бъдат отговорни ,когато качват дадена информация или правят коментари. 

Могат ли да премахват публикувана за тях информация? 

Речник: 

Интернет – глобална система от свързани компютърни мрежи, която  обслужва 

милиарди потребители по целия свят.  

Мрежа/социална мрежа – Онлайн социалната мрежа е платформа за изграждане 

на социална мрежа или социални взаимоотношения между хора, които споделят общи 

интереси, дейности, история или познания. 

 Лични данни – лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, 

което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез 

идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци 

(например ЕГН, № лична карта и др.) 

Поверителна информация - информация, която може да бъде използвана, за да 

идентифицира – например - твоя ЕГН, домашен адрес, имейл, телефонен номер и 

т.н. 

https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
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https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/
https://nova.bg/news/view/2016/05/15/147852/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA/


 Лично пространство - Всъщност лично пространство е необходимо за всички,    

защото то ни предпазва от нашествие в нашето лично енергийно поле. Затова е важно 

не само да запазим нашето собствено лично пространство, но и да не представляваме 

заплаха за нечие чуждо. 

Дигитален отпечатък -  Това е всяка форма на информация, предавана онлайн, 

която оставя следи от лична информация за себе си и това, което правите, на 

разположение на другите онлайн.  

Администратор на лични данни  - лица, които обработват лични данни. В него се 

включват събирането, записването, употреба, разкриване, модифициране и изобщо 

всички други действия, които се извършват с данните ни. 

Въведение: 

Защо използваме интернет? Мрежата дава възможност да споделяме както 

никога до сега. Въпреки това, както и  в реалния свят, ние споделяме различни неща с 

различни хора. Мрежата  дава възможност да споделяме точно каквото искаме-снимки, 

съобщения ,мнения, линкове-точно с когото искаме. Не всичко, което постваме в 

мрежата, е предназначено да се види от всички в нея . Някои информации трябва да 

бъдат лични или споделени с ограничен кръг от хора. Не винаги става така. Вижте 

какво се случва и остава след вас след сърфирането в мрежата. 

Учениците гледат материала на Нова телевизия. 20 мин 

Въпроси към учениците: 

Каква информация научихте от клипа? 

Кои страни на дигиталният отпечатък са полезни за вас и кои не ? 

След като видяхте какво може да стане при използването на интернет и колко време се 

запазва информацията, какво можете да предприемете, за да забрави интернет? 

  

Възможни отговори: 

Всичко, което качваме или харесваме, остава дълго след като сме го споделили и се 

използва от различни хора.  

Информация, предавана онлайн, която оставя следи от лична информация за себе си и 

това, което правим,е на разположение на другите онлайн.  

Можем да бъдем открити, ако нещо стане с нас или се загубим някъде. 

Лошо е, когато някой използва тази информация, за да ни вреди или да ни предлага 

неща, които не искаме.  

Казус: Запознайте се с историята на един бивш наркоман 

„Когато напиша името си в Google или някоя друга онлайн търсачка, на първо място 

излиза статия за това, че преди десет години, още като ученик, имах проблем с 

наркотиците.Това време отдавна отмина, но не ми е приятно, че някой ще научи 

точно този аспект от живота ми, ако потърси нещо за мен в интернет.Мога ли да 

поискам от Google да "забрави" за тази подробност, премахвайки точно този линк от 

резултатите, когато за търсенето се използва моето име?” 

Въпроси към учениците: 



Каква информация научихте? 

Кои страни на дигиталният отпечатък са полезни за вас и кои не ? 

Какво можете да предприемете, „за да забрави” интернет? 

Какво представлява правото ми "да бъда забравен" в интернет? 

Отговори: 

Всичко, което качваме или харесваме, остава дълго след като сме го споделили и се 

използва от различни хора.  

Информация, предавана онлайн, която оставя следи от лична информация за себе си и 

това, което правим,е на разположение на другите онлайн.  

Можем да бъдем открити, ако нещо стане с нас или се загубим някъде. 

Можем да ограничим кръга от хора, които имат достъп до нашата информация; да 

изчистваме „бисквитките“ и историята на сърфирането. 

Правото ми да бъда забравен е свързано със защитата на моите лични данни и 

конкретно с отношенията ми с администраторите на лични данни. Фактът, че някоя 

компания, която управлява търсачка в интернет (Google, Yahoo, Microsoft), е 

администратор на лични данни, означава, че при определени условия аз имам право 

да искам от нея да премахне от резултатите с търсенията линкове, които съдържат мои 

лични данни.  

Важно!  Премахването на конкретен линк от резултатите с търсенията не води до 

премахване на съответното съдържание от интернет. 

Информацията ще продължи да съществува на страницата, на която е 

публикувана, но тя няма да бъде достъпна при търсения с моето име. 

Казус: В резултатите от търсенията с моето име излиза страница с моя снимка като 

тийнейджър, която аз намирам за унизителна, мога ли да поискам премахването на този 

линк. 

Въпрос: Какви линкове мога да искам да бъдат премахнати? 

Отговор: Моите лични данни са си мои, но това не винаги означава, че аз мога да се 

разпореждам с тях, както намеря за добре.Имам право да поискам от Google, както и от 

всяка друга търсачка, която действа на територията на Европейския съюз, да премахне 

от резултатите, които излизат при търсения, линкове, които съдържат само определена 

информация за мен.Тя трябва да бъде невярна, неактуална или обработването й вече да 

е станало ненужно.Също така, когато основанието за обработване на информацията е 

моето съгласие и аз съм оттеглил същото, отново бих могъл да поискам премахване на 

линкове. Това мое право е особено засилено, когато съм дал съгласието си като 

непълнолетен. 

Важно! Google няма да премахне посочения линк изобщо като резултат от 

търсенията, а ще предотврати показването му, когато търсенето е направено чрез 

използване на моето име като ключова дума. Ако търсенето е направено с други 

ключови думи и съответният линк е релевантен към него, той ще бъде показан в 

резултатите. 

 

Заключение за дейността: 

Помисли преди да качиш!                  
Това ти ли си? 

http://pravatami.bg/124


Възможно ли е хората да разберат грешно посланието? 

Провери ли дали човекът на снимката е съгласен? 

Винаги е добре да попиташ. Помисли как ти се чувстваш, когато видиш, че 

някой е качил твоя снимка, която не харесваш.  

Качи снимката, но не забравяй, че снимки и видео в интернет могат да достигнат до 

стотици потребители за часове! 

Това май ще се отрази на репутацията ти! Искаш ли съдържанието да е достъпно 

само за приятелите, за да избегнеш неприятности? 

 

Източници: 

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) 

чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД - относно личните данни, които подлежат на обработване; 

чл. 28а, ал. 1 от ЗЗЛД - относно възможността да се иска заличаване на личните 

данни; 

чл. 30, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД - относно задължението за идентификация при подаване на 

искане за заличаване на данни; 

чл. 38 и чл. 39 от ЗЗЛД - относно процедурата по подаване на жалба пред КЗЛД; 

1, т.1 от ДР на ЗЗЛД - относно действията, които представляват обработване на 

лични данни. 
www.Pravatami.bg, откъдето оригинално е текстът "Правото ми да бъда забравен от 

търсачките в интернет" 

http://pravatami.bg/10480
http://pravatami.bg/10480

