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Големи масиви от данни и изкуствен
интелект “AI” - нови хоризонти
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• Големи масиви от данни = „… информационни активи с голям обем, висока скорост и 
разнообразие, които изискват икономически ефективни и иновативни форми на обработка 
на информация за придобиване на по- добра представа и вземане на решения.

• “AI” = „... анализът на данните за моделиране на някои аспекти от околния свят. Впоследвие
изводите от тези модели се използват за прогнозиране и предвиждане на възможни бъдещи 
събития. 

• Личните данни могат да са част от масивите от данни, на основание, на които се създава
изкуствен интелект.

• AI може да се прилага към обработването на лични данни

AI се нуждае от данните, както растението от 
вода
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• Оценете до каква степен обработката може да засегне лицата, 
чиито данни се използват

• Определете мерки за намаляване на рисковете

• Бъдете иновативни с известията за поверителност и 
събирането на съгласие

• Споделете всичко

• Придържайте се към простото и ясното

• Вдъхнете доверие на субектите по отношение на обема и 
вида на личните им данни, които съхранявате

• Намалете регулаторните рискове, за да намалите основните рискове на тази
технология

• Използвайте спазването на GDPR за повишаване на вашата конкуретоспосбност: 
надеждните AI системи са силно зависими от сигурните и добре защитени маисви
от данни, използвани за обучение и усъвършенстване на AI

• Повторното използване на данни, отговарящо на GDPR, подобрява качеството на 
данните и проправя пътя за иновации

Напрежението между големите масиви от данни и AI и GDPR е просто предизвикателство ... преодоляването, на което води към по- висши цели
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Възможно е повторно използване на лични данни в съответствие с GDPR
• Ограничение на целите като гъвкаво приложение на идеята за съвместимост в случай, че 

повторната употреба не е несъвместима с целите, за които данните са събрани първоначално

• Повторна употреба за статистически цели

• Свеждане на данните до минимум: акцентира се върху природата на данните, а не тяхното 
количество

• Изключения от забраната за профилиране

• Правото на отказ да бъде обект на профилирането и правото да бъдеш забравен трябва да бъде 
улеснено чрез подходящи потребителски интерфейси

• Използване на лични данни в масиви, които се обучават трябва да се разграничи от 
използването им за индивидуално профилиране

• Испански регулатор: ако съгласието за профилиране не е предоставено директно от субекта на 
данните, администраторът на данни трябва да се увери, че лицето, действащо от тяхно име, е 
действително упълномощено
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Отворени данни в ЕС

• От Директивата за информацията от обществения сектор до Директивата за отворените данни: 

- преодоляване на бариерите пред повторно използване на информация от публичния сектор, по -специално от МСП

- актуализиране на законодателната рамка в съответствие с развитието на цифровите технологии

• Стратегията на ЕС за данни установява надеждни механизми и услуги за повторно използване, споделяне и обединяване на 
данни, които са от съществено значение за разработването на висококачествени модели на AI, базирани на данни

• Предвиденото повторно използване на данни от общесвения секотр към бизнеса подлежи на:

- Прозрачност и участие на обществото във връзка с целта на повторната употреба

- Прозрачност и ясно определение на целта между лицензодателя (публичния орган) и лицензополучателите

• Концепция за набори от данни с висока стойност = документи, чието повторно използване е свързано със съществени ползи 
за обществото и икономиката

• Обработката на данни от публичния сектор чрез AI може трансформацира различни сектори
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Приожението на AI е от решаващо значение за успеха на МСП, доколкото е 
възможно да:
• Помага за оптимизиране на процесите

• Предвижда проблеми

• Развива по-ефикасни услуги

• Пести ресурси

Практическо използване на лични данни в AI
• Личните данни могат да допринесат за масивите от данни, използвани за 

обучение на AI

• Личните данни могат да се използват за анализ, прогнозиране и въздействие 
върху човешкото поведение, примерът за неправилно използване е този на 
Cambridge Analytica

• Автоматизираното вземане на решения може да бъде по-евтино, по-прецизно и 
безпристрастно, но може и да повлияе негативно на хората
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Големите данни са твърде големи без AI

Предложението на Европейската комисия за регламент относно 
изкуствения интелект:- AI “регулаторни пясъчници”- Мерки за 

намаляване на регулаторната тежест за МСП и новосъздадените 
предприятия
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AI при обработката на здравни данни може да помогне с :

• Откриване на заболявания

• Лекуване на болести

• Подобрение в процеса на вземане на решения

• Осигуряване на решения за лечение
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AI при обработката на данни за предотвратяване на изпиране 
на пари и предотвратяване на измами може да помогне с:

• Намаляне на разходите

• По-ефективно управление на риска

• Увеличение на производителността

През 2019 г. само около 10% от докладите за подозрителни
транзакции, подадени от институции за финансови услуги са
довели до по-нататъшно разследване от компетентните органи, 
според Европол
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