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НОВАТА ПРАВНА РАМКА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

� Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) – прилага се от 25 май 2018 г.

� Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 

компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или 

наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно 

свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР 

на Съвета – срок за транспониране до 6 май 2018 г.

� Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел 

предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични 

престъпления и тежки престъпления – срок за транспониране до 25 май 2018 г.



В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА…

Предложение за 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на 
личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за 
неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)

Отчита се, че:

� Съдържанието на електронните съобщения може да разкрие чувствителна информация за 
физическите лица, участващи в съобщенията, от лични преживявания и емоции до 
заболявания и политически възгледи.

� Метаданните, извличани от електронните съобщения, могат да разкрият много чувствителна и 
лична информация. Метаданните включват избрани номера, посетени уебсайтове, географско 
местоположение, час, дата и продължителност на проведен разговор и т.н., което позволява 
точни заключения относно личния живот на лицата, участващи в електронните съобщения, 
като например социалните им взаимоотношения, навиците и ежедневните дейности, техните 
интереси, вкусове и др. 

� Данните от електронни съобщения могат да разкрият и информация за юридически лица, 
например търговски тайни или друга поверителна информация с икономическа стойност.

С предлагания регламент ще бъдат конкретизирани и допълнени общите правила за 
защита на личните данни, установени с Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на 
данните от електронни съобщения във връзка с предлагането и използването на електронни 
съобщителни услуги и за информация, свързана с крайните устройства на ползвателите.



ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Вътрешното законодателство на Република България

� Закон за защита на личните данни

� Закон за електронните съобщения

� Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната 
администрация

� Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни 
мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от Комисията за защита на 
личните данни /КЗЛД/

� Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, 
предоставящи електронни съобщителни услуги уведомяват потребителите за нарушения 
на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни 
(strategy.bg)

Наредба № 1/2013 г. на КЗЛД ще бъде актуализирана и трансформирана в методическо 
ръководство. 



I. НОВИТЕ МОМЕНТИ В ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ

1. Лични данни

Според чл. 4, т. 1 ОРЗД “лични данни” означава всяка информация,
свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което
може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което
може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор
като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн
идентификатор или по един или повече признаци, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо
лице“.

Елементи:

“всяка информация”

“физическо лице”

“идентифицирано или може да бъде идентифицирано”



I. НОВИТЕ МОМЕНТИ В ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ

Съображения на ОРЗД

(14) Защитата, предоставена с настоящия регламент, следва да се прилага за физическите лица, независимо

от тяхното гражданство или местопребиваване, във връзка с обработването на техните лични данни.

Настоящият регламент не обхваща обработването на лични данни, които засягат юридически лица, и

по-специално предприятия, установени като юридически лица, включително наименованието и правната

форма на юридическото лице и данните за връзка на юридическото лице.

(26) …За да се определи дали дадено физическо лице може да бъде идентифицирано, следва да се вземат 

предвид всички средства, като например подбирането на лица за извършване на проверка, с които е най-

вероятно да си послужи администраторът или друго лице, за да идентифицира пряко или непряко даденото 

физическо лице. За да се установи дали има достатъчна вероятност дадени средства да бъдат използвани за 

идентифициране на физическото лице, следва да се вземат предвид всички обективни фактори, като 

разходите и количеството време, необходими за идентифицирането, като се отчитат наличните към момента 

на обработване на данните технологии и технологичните развития. 

(27) Настоящият регламент не следва да се прилага за личните данни на починали лица. Държавите 

членки могат да предвидят правила във връзка с обработването на лични данни на починали лица.

Чл. 25к от Проекта на ЗИД на ЗЗЛД относно обработване на лични данни на починали лица.
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2. Специални категории лични данни (чувствителни лични данни, данни под особен
режим)

По смисъла на чл. 9 ОРЗД специалните категории лични данни са: лични данни, разкриващи
расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски
убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични
данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице,
данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната
ориентация на физическото лице.

За разлика от досегашната уредба (чл. 5, ал. 1 ЗЗЛД) от кръга на специалните категории
отпадат членството в поличитески партии или организации, сдружения с религиозни,
философски, политически цели, но се добавят генетичните данни, биометричните данни и
данните за сексуалната ориентация.

Генетични данни: означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните
белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти
или здравето на това физическо лице и които са получени, по-специално, от анализ на
биологична проба от въпросното физическо лице.

Биометрични данни: означава лични данни, получени в резултат на специфично техническо
обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите
характеристики на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникалната
идентификация на това физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични
данни.
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3. Обработване на лични данни

Според чл. 4, т. 2 ОРЗД обработване означава всяка операция или съвкупност от 

операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 

други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 

адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез 

предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Понятието е разширено в сравнение с досегашната уредба, като са обхванати нови 

операции по обработване като структуриране, извличане, подреждане.

4. Регистър с лични данни

Означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се 

осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, 

децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.
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5. Администратор на лични данни - означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или

друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични

данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на

държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени

в правото на Съюза или в правото на държава членка.

а) Администратор, чийто статут произтича от закона

- изрично посочен в закона

- законът вменява задължения за обработване на лични данни

б) Администратор, чийто статут произтича от извършваната от него дейност

- например работодателят е администратор на личните данни на своите работници и служители; банките

са администратор на личните данни на своите клиенти физически лица и др.

ОРЗД се прилага за администратори, (1) които са установени в ЕС, (2) не са установени в ЕС, но предлагат

стоки и услуги на субекти на данни в ЕС, независимо дали от субекта се изисква плащане, или наблюдават

тяхното поведение, (3) са установени на място, в което се прилага правото на държава членка по силата на

международен договор.
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6. Обработващ лични данни

Означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура,

която обработва лични данни от името на администратора

Обработващият лични данни е  (1) отделно от администратора лице и (2) обработва личните 

данни от името на администратора.

Отношенията между администратора и обработващия лични данни се уреждат с нормативен 

акт или писмен договор, в който се регламентира предмета и срока на действие на 

обработването, естеството и целта на обработването, вида на личните данни и категориите 

субекти на данни, задълженията и правата на администратора, задълженията на обработващия 

(чл. 28, пар. 3 ОРЗД). 

Обработващият лични данни и всяко лице, действащо под ръководството на администратора 

или на обработващия лични данни, което има достъп до лични данни, обработва тези данни 

само по указание на администратора, освен ако обработването не се изисква от правото на 

Съюза или правото на държава членка (чл. 29 ОРЗД).
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7. Трета страна

Означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган,

различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които

под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право

да обработват личните данни.

8. Получател на лични данни

Означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура,

пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на

конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не

се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи

отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

(31) .... Исканията за разкриване на данни, изпратени от публичните органи, следва винаги да

бъдат в писмена форма, да са обосновани и да засягат само отделни случаи и не следва да се

отнасят до целия регистър с лични данни или да водят до свързване на регистри на лични

данни. Обработването на личните данни от посочените публични органи следва да е в

съответствие с приложимите правила за защита на данните съобразно целите на

обработването.



II. ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

� Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на 

законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на 

данни;

� Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни 

цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели 

(обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни и исторически 

изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели);

� Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени 

до необходимото във връзка с целите на обработването;

� Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за 

гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на 

целите на обработването;
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� Ограничение  на съхранението – данните да се обработват за период с минимална 

продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите 

на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или 

статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и 

организационни мерки;

� Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на 

сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни 

мерки;

� Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже 

спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни (поддържане на 

регистър на дейностите по обработване на лични данни, приемане на вътрешна 

инструкция/правила/процедури/политика за защита на личните данни, актуализиране на 

формите за документиране на съгласие, актуализиране на договореностите с обработващите 

лични данни и др.)



III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Съгласие на субекта на данни

2. Изпълнение на договор или за предприемане на стъпки по искане на субекта преди
сключването на договор

3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора

4. Защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо
лице

5. Изпълнение на задача в обществен интерес или упражняване на официални
правомощия, предоставени на администратора

6. Легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато интересите или
основните права на субекта на данните нямат преимущество пред тях (не се прилага за

обработване на лични данни от публични органи при изпълнение на техните задачи)
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1. Съгласие на субекта на данните

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и

недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно

потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат

обработени.

Обрабоването на данни на това основание задължава администратора да докаже, че съгласието е:

� свободно изразено - не е дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици

� конкретно - отделно съгласие за всяка конкретно определена цел

� информирано - дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация;

� недвусмислено - не се извлича или предполага въз основа на други изявления или действия на 

лицето;

� дадено с активно действие: чрез изрично изявление или ясно потвърждаващо действие, вкл. 

онлайн. Мълчанието на лицето или предварително отметнати квадратчета за съгласие не могат 

да се приемат за валидно съгласие.



III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Недопустимо е съгласието да бъде обвързано с предварителни условия от страна на

администратора или да води до неблагоприятни последици за лицето при отказ да го предостави

или ако впоследствие го оттегли.

Съгласието може да не бъде счетено за валидно, ако съществува зависимост или 

неравнопоставеност между субекта на данни и администратора, напр. в отношенията между 

гражданин и публичен орган или между работник и работодател.

В съответствие с принципа за отчетност на администраторите на лични данни, съгласието следва 

да бъде документирано с цел доказване на неговото наличие.

Лицето има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като начинът за това следва да бъде 

толкова лесен и достъпен, колкото начинът, по който съгласието е било дадено.

В случай на пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете под 14 години 

администраторът следва да изисква съгласие, респ. потвърждение от носещия родителска 

отговорност за детето. (чл. 25в от проекта на ЗИД на ЗЗЛД)



III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът
на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на
данните преди сключването на договор

а) обработване, необходимо за изпълнение на договор, по който физическото лице е

страна

б) обработване преди сключване на договор, предприето по инициатива на самото
физическо лице

3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора - това задължение трябва да има основание в

правото на ЕС или на държавата членка.



III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице - без значение дали заплахата е

непосредствена, тя трябва да се отнася към живота и здравето на физическото лице, чиито

данни се обработват или на трето лице.

5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или
при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на
администратора

а) обработване, необходимо за задача от обществен интерес - няма легална дефиниция на

понятието “обществен интерес”, но интересът трябва да бъде: законен, ясно формулиран, реален

и да се направи преценка във всеки конкретен случай относно очакванията/ползите за

администратора и обществото от обработването на данните на дадено физическо лице и

надмощието на този интерес над интереса на физическото лице.

б) упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора - основанието

им трябва да произтича от правото на ЕС или на държавата членка.



III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на
трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни,

по-специално когато субектът на данните е дете.

Това основание не се прилага за обработване, което се извършва от публични органи при изпълнение

на техните задачи.

Позоваването на него предполага баланс между законния интерес на администратора или на третата

страна и интереса на физическото лице, за което се отнасят данните. За всеки конкретен случай

трябва да се отчетат:

• характерът и източникът на законния интерес;

• въздействието върху физическото лице, за което се отнасят данните (характера на данните,

начина на обработването на данните, връзката между администратора/третото лице и

физическото лице);

• мерките за предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху физическото лице.



IV. ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

� Обработването на специални категории лични данни принципно е забранено – чл. 9, пар. 1 ОРЗД.

� Забраната не се прилага, ако е налице едно от условията по чл. 9, пар. 2 ОРЗД.

� Държавите членки могат да запазят или да въведат допълнителни условия и ограничения, 

относно обработването на генетични данни, биометрични данни или данни за здравословното 

състояние.

Условия за отпадане на забраната за обработване на специални категории лични данни:

1. Получено изрично съгласие на субекта на данни, освен когато законът изключва обработването им

и при съгласие на лицето;

2. Изпълнение на задължения и упражняване на права на администратора или субекта на данните по

силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила

3. Защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или трето физическо лице, когато лицето

е юридически или физически неспособно да даде съгласие;

4. При обработване от юридическо лице с политическа, религиозна, философска или синдикална цел

в хода на законосъобразната му дейност, което се отнася до данните на неговите членове, бивши

членове или на лица, които поддържат редовни контакти и при условие, че личните данни не се

разкриват без съгласието на субектите на данни;



IV. ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

5. Лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;

6. Обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции

или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи;

7. Обработване по съображения от важен обществен интерес въз основа на европейското или

националното законодателство;

8. Обработване за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността

на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение,

или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз

основа на правото на Съюза или правото на държава членка или съгласно договор с медицинско лице.

Обработването следва да се извършва от или под ръководството на професионален работник или

др,уго лице, обвързани от нормативно задължение за професионална тайна;

9. Обработване по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве въз основа на

европейското или националното законодателство;

10. Обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически

изследвания или статистически цели въз основа на европейското или националното законодателство.



V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ,

СВЪРЗАНИ С ПРИСЪДИ И НАРУШЕНИЯ

� Обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните 

с тях мерки за сигурност, въз основа на съгласие на субекта на данните, се извършва 

само под контрола на официален орган или когато обработването е разрешено от 

правото на Съюза или правото на държава членка, в което са предвидени подходящи 

гаранции за правата и свободите на субектите на данни.

� Пълен регистър на присъдите по наказателни дела се поддържа само под контрола на 

официален орган.



VI. ОБРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР

� Държавите членки могат да определят и специалните условия за обработване на 

национален идентификационен номер или на всякакъв друг идентификатор с 

общо приложение.

� Националният идентификационен номер и всеки друг идентификатор с общо 

приложение се използват само при подходящи гаранции за правата и свободите на 

субекта на данните в съответствие с Общия регламент относно защитата на 

данните.

� Проект на ЗИД на ЗЗЛД:

Чл. 25г. (1) Публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ се предоставя, само ако закон изисква това. 

В тези случаи законът определя реда и условията за достъп с цел недопускане

неговата общодостъпност.

(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат

подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният

граждански номер да е единственият идентификатор за предоставяне на съответната

услуга.



VII. ОБРАБОТВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

� Държавите членки могат със закон или с колективни споразумения да предвидят по-конкретни 

правила, за да гарантират защитата на правата и свободите по отношение на обработването на 

личните данни на наетите лица по трудово ли служебно правоотношение.

� Тези правила могат да се отнасят до набирането на персонал, изпълнението на трудовия 

договор, включително изпълнението на задълженията, установени със закон или с колективни 

споразумения, управлението, планирането и организацията на работата, равенството и 

многообразието на работното място, здравословните и безопасни условия на труд, защитата на 

имуществото на работодателя или на клиента, както и за целите на упражняване и ползване на 

индивидуална или колективна основа на правата и облагите от заетостта, а също и за целите на 

прекратяване на трудовото или служебното правоотношение.

� Правилата включват подходящи и конкретни мерки за защита на човешкото достойнство, 

законните интереси и основните права на субекта на данните, по-специално по отношение на 

прозрачността на обработването, предаването на лични данни в рамките на група предприятия 

или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност и системите за наблюдение на 

работното място.



VII. ОБРАБОТВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ В ПРОЕКТА НА ЗИД НА ЗЗЛД

Чл. 25е. Работодателят по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда 

(работодателят)/органът по назначаването (органът по назначаването) по смисъла на Закона за 

държавния служител може да копира документ за самоличност, свидетелство за управление на 

моторно превозно средство, документ за пребиваване на работник/държавен служител, само ако 

закон предвижда това.

Чл. 25ж. (1) Работодателят/органът по назначаването приема правила и процедури при:

1. използване на система за докладване на нарушения;

2. ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси;

3. въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата дисциплина.

(2) Правилата и процедурите съдържат информация относно обхвата, задълженията и методите за 

прилагането им на практика. Те отчитат предмета на дейност на работодателя/органа по 

назначаването и свързаното с него естество на работата и не могат да ограничават правата на 

физическите лица по Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон.

(3) Правилата и процедурите по ал. 1 се довеждат до знанието на работниците и служителите.



VII. ОБРАБОТВАНЕ В КОНТЕКСТА НА ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО 

ПРАВООТНОШЕНИЕ В ПРОЕКТА НА ЗИД НА ЗЗЛД

Чл. 25з. (1) Работодателят/органът по назначаването определя срок за съхранение на 

лични данни на участници в процедури по подбор на персонала, който не може да бъде 

по-дълъг от три години.

(2) Когато в процедура по подбор работодателят/органът по назначаването е изискал да 

се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи 

физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и 

стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, 

може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по 

подбор да получи обратно представените документи. Работодателят/органът по 

назначаването връща документите, по начина, по който са подадени.

Чл. 25и. Работодател/орган по назначаване може да обработва лични данни на 

работник/служител, които не е поискал или които не се изискват от нормативен акт, ако 

субектът на данни е дал своето изрично съгласие и няма забрана за това в нормативен 

акт.



VIII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ,

ЗА КОЕТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

� Ако целите, за които администратор обработва лични данни, не изискват или вече не 

изискват идентифициране на субекта на данните от администратора, 

администраторът не е задължен да поддържа, да се сдобие или да обработи 

допълнителна информация, за да идентифицира субекта на данни с единствената цел 

да бъде спазен ОРЗД.

� Когато администраторът може да докаже, че не е в състояние да идентифицира 

субекта на данни, той го уведомява при възможност. В тези случаи не се прилагат 

правилата относно правата на субектите на данни, освен когато с цел да ги упражни, 

субектът на данни представи допълнителна информация, позволяваща неговото 

идентифициране.



IX. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

� Информираност;

� Достъп до собствени лични данни;

� Коригиране (ако данните са неточни или непълни);

� Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“);

� Ограничаване на обработването от страна на администратора или 

обработващия лични данни;

� Преносимост на личните данни;

� Право на възражение;

� Право лицето да не бъде обект на решение, основаващо се единствено 

на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което 

поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен 

начин го засяга в значителна степен;

� Право на защита по съдебен или административен ред.



ИНФОРМИРАНОСТ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

1) Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните

�идентифициране на администратора – наименование и начин за контакт, включително с 

длъжностното лице по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, телефон 

и т.н.);

�какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;

�категориите получатели на лични данни извън администратора, както и дали ще се предават 

(трансферират) данни в трети страни извън ЕС;

�срока за съхранение на данните;

�съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране 

или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу 

обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им;

�правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;

�дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, 

както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;

�(ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране.

Информацията се предоставя в момента на получаване на данните, освен ако субектът 

вече разполага с нея.



ИНФОРМИРАНОСТ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

2) Информация, предоставяна при събиране на лични данни от друг източник

�идентифициране на администратора – наименование и начин за контакт, включително с 

длъжностното лице по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, 

телефон и т.н.);

�какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;

�категориите получатели на лични данни извън администратора, както и дали ще се 

предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС;

�срока за съхранение на данните;

�съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, 

коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение 

срещу обработването, преносимост на данните) и реда за упражняването им;

�правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;

�източника на данните, включително дали данните са от публично достъпен източник;

�(ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране.



ИНФОРМИРАНОСТ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Администраторът информира субекта, когато личните данни са получени от друг 

източник, в разумен срок след получаването им, но най-късно в срок до един месец, като 

се отчитат конкретните обстоятелства, при които личните данни се обработват.

Ако данните се използват за връзка със субекта на данните, информацията се предоставя най-

късно при осъществяване на първия контакт с този субект на данните. 

Ако е предвидено разкриване пред друг получател, информацията се предоставя най-късно 

при разкриването на личните данни за първи път.

Задължението за информиране не се прилага, когато:

� субектът на данните вече разполага с информацията;

� предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или изисква несъразмерно 

големи усилия;

� получаването или разкриването е изрично разрешено от правото на ЕС или правото на 

държавата членка;

� личните данни трябва да останат поверителни при спазване на законово задължение за 

опазване на професионална тайна или за поверителност.



ИНФОРМИРАНОСТ НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Общи изисквания при предоставяне на информацията

Информацията се предоставя в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и 

прост език, особено ако е насочена към деца.

Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е 

целесъобразно, с електронни средства.

Информацията и всяка комуникация и действия по упражняване на правата на субектите на 

данни , както и съобщения за нарушения във връзка със сигурността, се предоставят безплатно.

Когато исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, по-специално 

поради своята повторяемост, администраторът може или:

1) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на 

информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2) да откаже да предприеме действия по искането.



IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

� Обработване на личните данни в съответствие с принципите за защита на 

личните данни (чл. 5-11) - администраторът носи отговорността и трябва да е в 

състояние да докаже спазването на произтичащите от тях изисквания

� Съдействие за упражняване на правата на субектите на данни съгласно ОРЗД (чл. 

12-22)

- администраторът предприема необходимите действия за предоставяне на 

информация и комуникация, която се отнася до обработването

- запознаване на администратора и неговите служители с правата на физическите 

лица и тяхното съдържание

- предвиждане на вътрешни процедури за приемане, разглеждане и отговаряне в 

едномесечен срок на искания от физически лица за упражняване на правата им



IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

� Определяне на представител в ЕС, ако не е установен в ЕС, но ОРДЗ се прилага за него (чл. 27)

- представителят трябва да е установен в една от държавите членки, в която се намират субектите, 

чиито данни се обработват

- овластяване на представителя с мандат, който позволява надзорните органи и субектите на 

данни да се обръщат към него по всички въпроси, свързани с обработването

� Управление на риска по отношение защитата на данните:
- оценка на риска (чл. 24)

- осигуряване на защита на етапа на проектирането и по подразбиране (чл. 25)

- извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (чл. 35)

- провеждане на предварителна консултация с надзорния орган, когато от оценката на 

въздействието следва висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на 

риска (чл. 36)

- прилагане на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните (чл. 32), 

например криптиране, псевдонимизация, гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, 

наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, своевременно възстановяване 

на наличността и достъпа до личните данни в случай на инцидент, редовно изпитване, 

преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки



IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

� Сътрудничество с надзорния орган
- с ОРЗД отпада задължението за регистрация пред КЗЛД, считано от 25 май 2018 г.
- определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато такова се изисква (чл. 37-39)

- провеждане на предварителна консултация с надзорния орган, когато от оценката на 

въздействието следва висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на 

риска (чл. 36)

- сътрудничество с надзорния орган при изпълнение на неговите задължения от страна на 

администратора и обработващия (чл. 31)

- уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни (чл. 33)

� Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни (чл. 34);

� Прилагане на изискванията при предаване на лични данни (трансфер на данни) на трети 

държави или международни организации (чл. 44-48);

� Осигуряване на отчетност:

� поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни (чл. 30)

� по желание присъединяване към одобрени кодекси за поведение (чл. 40) и сертифициране (чл. 42)

� други способи за отчетност



X. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАБОТВАЩИЯ ЛИЧНИ ДАННИ

� Определяне на свой представител в ЕС, когато не е установен в ЕС (чл. 27)

� Спазване на изискванията по чл. 28 ОРЗД в отношенията с администратора

� Поддържане на регистър на всички дейности по обработването (чл. 30, пар. 2)

� Сътрудничество с надзорния орган (чл. 31)

� Прилагане на подходящи технически и организационни мерки (чл. 32)

� Уведомяване на администратора при нарушение на сигурността на личните данни 

(чл. 33, пар. 2)

� Определяне на длъжностно лице по защита на данните (чл. 37)

� Прилагане на изискванията при предаване на лични данни на трета държава или 

международна организация (чл. 44 и сл.)



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

� Определяне в какво качество действат при обработването на личните данни адвокатите, 

адвокатските сътрудници, адвокатските съдружия, адвокатските сдружения, адвокатските колегии и 

Висшият адвокатски съвет:

- адвокатът е администратор на личните данни на своите клиенти физически лица и на своите 

сътрудници;

- адвокатските съдружия са съвместни администратори по отношение обработването на данните на 

техните общи клиенти;

- адвокатските дружества са администратори на личните данни на своите съдружници и клиенти;

- Висшият адвокатски съвет и адвокатските колегии са администратори на личните данни на 

членуващите в тях адвокати.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

� Съблюдаване на принципите, свързани с обработването на личните данни
- законосъобразност – обработване на лични данни при наличие на условие за допустимост на 

обработването (изпълнение на договор, спазване на законово задължение, изпълнение на задача от 

обществен интерес и др.) и прилагане на допълнителните гаранции при обработване на специални 

категории лични данни;

- добросъвестност – полагане на дължимата грижа, придържане към правилата на Етичния кодекс на 

адвоката и др.;

- прозрачност – информиране на субектите на данни относно обстоятелствата по чл. 13 от ОРЗД

- ограничение на целите – събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и 

забрана за по-нататъшното им обработване по начин, несъвместим с тези цели (за правно съдействие и 

защита на свободите, правата и законните интереси на физическите и юридическите лица);

- свеждане на данните до минимум – до необходимото за постигане на целите;

- точност – предприемане на разумни мерки, за да се гарантира своевременно изтриване или коригиране на 

неточни данни;

- ограничение на съхранението – чл. 47 ЗА, адвокатът е длъжен да пази книжата по делата, по които е бил 

повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им, както и да върне на клиента 

оригиналните документи, които е получил във връзка с  изпълнение на възложената му работа

- цялостност и поверителност – прилагане на подходящи технически и организационни мерки за защита;

- отчетност и способност да докаже спазването на принципите.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

� Съдействие при упражняване на правата на субектите на данни

1. Предоставяне на обобщена, кратка и разбираема информация чрез интернет сайта или по друг достъпен за 

субектите на данни начин относно:

- идентифициране на администратора – наименование и начин за контакт, включително с длъжностното лице 

по защита на данните, ако има такова (адрес, електронна поща, телефон и т.н.);

- какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;

- категориите получатели на лични данни извън администратора, както и дали ще се предават (трансферират) 

данни в трети страни извън ЕС;

- срока за съхранение на данните;

- съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, коригиране или изтриване на 

лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните) и 

реда за упражняването им;

- правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;

- дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно изискване, както и евентуалните 

последствия, ако тези данни не бъдат предоставени;

- (ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

� Съдействие при упражняване на правата на субектите на данни

2. Информиране по подходящ начин на засегнатите физически лица относно:

- извършване на видеонаблюдение със съхраняване на запис

- следене на средства за електронна комуникация, предоставени от администратора на негови сътрудници 

(интернет, телефон, мобилен телефон)

3. Запознаване със съдържанието на правата на субектите на данни, произтичащи от ОРЗД, с възможните им 

ограничения и условия и ред за упражняване

4. Съдействие при получаване на заявления за упражняване на права от субектите на данни и балансиране с 

правото на защита на клиента и опазването на адвокатската тайна

5. Създаване на организация за своевременно разглеждане и произнасяне по искания за упражняване на права



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

� Изпълнение на задълженията, произтичащи за администратора на лични данни

1. Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

Защитата на етапа на проектирането изисква към момента на определянето на средствата за 

обработване и при самото им обработване на личните данни, да се прилагат подходящи технически и 

организационни мерки, които да гарантиран спазването на ОРЗД и да осигурят защита на правата на 

субектите на данни.

При определянето на подходящите мерки имат значение:

- достиженията на техническия прогрес;

- разходите за прилагане;

- естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;

- породените от обработването рискове с различна вероятност и тежест за правата и свободите на 

физическите лица.

Защитата по подразбиране изисква да се обработват само лични данни, които са необходими за всяка 

конкретна цел на обработването, като се отнася и за: обема на събраните лични данни, степента на 

обработването, периода на съхраняване, достъпност на данните само за ограничен брой физически 

лица.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

2. Управление на риска 

2.1. Извършване на оценка на риска на основата на:

- естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;

- възможните рискове за правата и свободите на физическите лица и тяхната вероятност и тежест;

- последиците за правата и свободите на физическите лица.

2.2. Извършване на оценка на въздействието върху защитата на личните данни при наличие на висок риск (напр. в 

резултат на профилиране, мащабно обработване на специални лични данни, систематично мащабно наблюдение 

на публично достъпна зона, нови технологии и др.).

2.3. Задължителна предварителна консултация с КЗЛД, ако оценката на въздействието върху защитата на данните 

покаже, че обработването ще породи висок риск, ако не се предприемат ефективни мерки за ограничаването му.

2.4. Избор на подходящи технически и организационни мерки, за да може да се гарантира и докаже спазване на 

Регламент 2016/679 и ЗЗЛД. Възможни подходящи мерки могат да бъдат: псевдонимизация на личните данни;  

криптиране на личните данни; гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на 

системите и услугите за обработване; водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в 

системите за автоматизирано обработване; обучение на служители и др.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

3. Прилагане на изискванията на ОРЗД в отношенията със съвместните администратори (чл. 26)

Когато двама или повече администратори съвместно определят целите и средствата на обработването, те 

са съвместни администратори.

Съвместните администратори определят по прозрачен начин чрез договореност помежду си 

отговорностите за изпълнение на задълженията по ОРЗД, по-конкретно задълженията за информиране 

на субектите и съдействието при упражняването на правата им. Може да се посочи и точка за контакт за 

субекта на данни.

Съществените характеристики на договореността са достъпни за субекта на данните.

Независимо от условията на договореностите между съвместните администратори, субектът на данни 

може да упражнява своите права по ОРЗД по отношение на всеки и срещу всеки от администраторите.



XI. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ДАННИТЕ ВЪРХУ АДВОКАТСКАТА ДЕЙНОСТ

4. Прилагане на изискванията на ОРЗД в отношенията с обработващите лични данни (чл. 28)

• Администраторът използва обработващи лични данни, които предоставят достатъчно гаранции за 

прилагането на подходящи технически и органзиационни мерки с оглед обработване в съответствие с 

ОРЗД и при осигуряване на защита на правата на субектите на данни.

• Уреждане на отношенията с обработващия с писмен договор или друг правен акт, задължителен за 

обработващия, със следните реквизити:

� предмет и срок на действие на обработването;

� естество и цел на обработването;

� вид на личните данни и категориите субекти на данни;

� задълженията и правата на администратора;

� изисквания при включване на други обработващи - да не се включва друг обработващ без 

предварително конкретно или общо писмено разрешение на администратора;

� задължения на обработващия;
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Задължения на обработващия:

- обработване на личните данни само по документирано наруждане на администратора;

- гарантиране, че лицата, оправомощени да обработват лични данни, са поели ангажимент за 

поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

- вземане на всички необходими мерки за сигурност на обработването;

- спазване на условията за включване на друг обработващ;

- подпомагане на администратора при изпълнение на задълженията му да отговори на искания за 

упражняване на права на субектите на данни, с оглед естеството на обработването и чрез подходящи 

технически и организационни мерки;

- подпомагане на администратора при изпълнение на задълженията му за недопускане на нарушения на 

сигурността на личните данни, уведомяване на надзорния орган за нарушение и съобщаване на субекта 

на данни за нарушение на сигурността на личните данни;
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Задължения на обработващия:

- подпомагане на администратора при изпълнение на задълженията му за извършване на оценката на 

въздействие и предварителна консултация с надзорния орган, като се отчита естеството на обработането и 

информацията, до която е осигурен дстъп на обработващия лични данни;

- заличаване или връщане на администратора (по негов избор) на всички лични данни след приключване на 

услугите по обработване и заличаване на съществуващите копия (освен ако правото на ЕС или на държава 

членка не изисква тяхното съхранение;

- осигуряване достъп на администратора до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на 

задълженията и за извършването на одити, вкл. проверки, от него или от друг одитор, оправомощен от него.

Клаузи за отговорност при неизпълнение на договора, най-малко в следните случаи:

- при определяне от обработващия на цели и средства за обработването на личните данни (в тези случаи той се 

счита за администратор на личните данни);

- при други отклонения от документираните нареждания на администратора;

- при действие извън или в противоречие със законосъобразните указания на администратора, когато от тях са 

произтекли вреди;

- при неизпълнение на задължения по ОРЗД, които произтичат конкретно към обработващия лични данни.
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5. Предвиждане на изисквания спрямо лицата, действащи под ръководството на администратора, които имат 

достъп до личните данни – преглед на длъжностни характеристики, приемане на вътрешни правила, поемане на 

задължение за неразгласяване на личните данни, до които са получили достъп при или по повод изпълнение на 

задълженията си и др.

6. Преценка дали е налице задължение за определяне на длъжностно лице по защита на данните

� при обработване, извършвано от публичен орган или структура

� когато основните дейности на администратора/обработващия се състоят в операции по 

обработване, които изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни

� когато основните дейности на администратора/обработващия се състоят в мащабно обработване на 

специални категории данни или на лични данни, свързани с присъди и нарушения

� когато това се изисква от правото на Европейския съюз или на държава членка
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� Основни дейности - ключови операции за постигане на целите на администратора или 

обработващия

� Наблюдение на субекти - следене в интернет, включително с последващо използване на 

техники за профилиране, по-специално с цел да се вземат отнасящи се до тях решения или да се 

анализират или предвиждат техните лични предпочитания, поведение и начин на мислене, както 

и наблюдение в по-широк контекст, който не се ограничава само в онлайн среда

� Редовно - текущо или случващо се на определени интервали за определено време; случващо се 

или повтарящо се в определени срокове; постоянно или периодично провеждано

� Систематично - възникващо в съответствие със система; предварително подредено, 

организирано или методично; състоящо се като част от общ план за събиране на данни; 

предприето като част от стратегия

� Мащабно - обработване на значителен обем лични данни на регионално, национално и 

наднационално равнище
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7. Прилагане на изискванията за предаване на лични данни в трети държави или международни 

организации (трансфер на лични данни)

� Осъществяване при наличие на правно основание за предоставяне и получаване и при спазване на 

принципите за обработване на данните

� Предоставянето е свързано с правото на субектите на данни да бъдат информирани относно 

получателите/категориите получатели, на които могат да бъдат разкривани данните

� Предоставянето е свързано с правото на субектите на данни да бъдат информирани и за намерението 

му да предаде личните данни на трета държава или международна организация, включително относно 

наличието или отсъствието на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита 

или позоваване на подходящите или приложимите гаранции и средства за получаване на копие от тях 

или на информация къде са налични

� Предоставянето на лични данни от един администратор на друг администратор на територията на 

Европейския съюз е свободно
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7. Прилагане на изискванията за предаване на лични данни в трети държави или международни 

организации (трансфер на лични данни)

Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита – при наличие на 

решение на Европейската комисия, че трета държава, територия или един или повече конкретни сектори в 

тази трета държава, или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита, за предаването 

на данни не се изисква специално разрешение

Предаване на данни въз основа на подходящи гаранции

• инструмент със задължителен характер и с изпълнителна сила между публичните органи или структури 

• използване на задължителни фирмени правила

• стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия

• стандартни клаузи за защита на данните, приети от надзорен орган и одобрени от Европейската комисия

• одобрен кодекс за поведение, заедно със задължителни ангажименти с изпълнителна сила на 

администратора или обработващия лични дани в третата държава да прилагат подходящите гаранции

• одобрен механизъм за сертиициране, заедно със задължителни и изпълними ангажименти на 

администратора или обработащия лични данни в третата държава да прилагат подходящите гаранции

• договорни клаузи, разрешени от надзорен орган
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8. Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни

• приемане на вътрешна процедура и/или план за действие в случай на нарушение на сигурността на личните 

данни.

• определяне на отговорен служител/екип за реакция при нарушение на сигурността на личните данни, 

инструктаж на персонала, др.

• създаване на вътрешна организация за своевременно уведомяване на КЗЛД в срок до 72 часа от узнаването 

за нарушението.

9. Съобщаване на субектите на данни за нарушение на сигурността, което може да породи висок риск за 

техните права
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10. Отчетност

10.1. Създаване и редовно актуализиране на вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни 

със следната информация:

- името и координатите за връзка на администратора и, когато това е приложимо, на всички съвместни 

администратори, на представителя на администратора и на Длъжностното лице по защита на данните, ако 

има такива;

- целите на обработването;

- описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

- категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в 

трети държави или международни организации;

- когато е приложимо – предаването на лични данни на трета държава или международна организация, 

включително идентификацията на тази трета държава или международна организация, документация за 

подходящите гаранции;

- предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

- общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
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10. Отчетност

10.2. Приемане на вътрешна инструкция/правила/процедури/политика за защита на личните данни.

10.3. Преглед и актуализиране на договореностите с обработващите лични данни с цел включване в тях на 

всички задължителни реквизити съгласно чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.

10.4. Преглед и при нужда актуализиране на основанията за обработване на данни, включително декларациите 

или другите форми за документиране на съгласието на субекта на данните, когато съгласието на субекта на 

данните е единственото правно основание за обработване с цел привеждането му в съответствие с 

изискванията на чл. 4, пар. 11 от Общия регламент относно защитата на данните.

10.5. Преглед и актуализиране на правното основание за предаване (трансфер) на данни към получатели в трети 

страни.


