
Практическо приложение 
на Общия регламент за 
защита на личните данни 
(правни специалисти)



Програма

SMEDATA

„Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни

инструменти за МСП и граждани“
Програма за правни специалисти

От До

10.00 10.15 ОТКРИВАНЕ

10.15 11.00

ПРИНЦИПИ НА ОРЗД И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНДАТЕЛТВО

Сесия 1: Общите принципи за защита на личните данни в ОРЗД. Измененията в националното 
законодателство и европейската правна рамка.

Сесия 2: Еволюцията на законодателството за защита на личните данни, решенията на Съда на ЕС и на ЕС, 
ЕСПЧ и националните съдилища. 

Сесия 3: Цели и обхват на ОРЗД. Понятие за лични данни.

11.00 11.15 КАФЕ ПАУЗА

11.15 12.30

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И РОЛЯТА НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Сесия 4: Уведомлението за поверителност: съдържание, време и методи; Правни основания за 
обработване на лични данни

Сесия 5: Разликата между администратор, съвместни администратори, обработващ. Права на субектите на 
данни

Сесия 6: Международното измерение: трансфер на данни и процедури за сътрудничество и 
последователност. Обработване на лични данни за целите на директния маркетинг. Процесът по вземане 
на решения в надзорни орган.

12.30 13.30 ОБЯД



Програма

SMEDATA

„Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни

инструменти за МСП и граждани“
Програма за правни специалисти

От До

13.30 15.00

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ

Сесия 7: Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност в организациите. Роли и 
отговорности на ДЛЗД. Регистри на дейностите по обработване

Сесия 8: Анализ на риска и идентификация на технически и организационни мерки. Как да управляваме
нарушения на сигурността на личните данни?

15.00 15.15 КАФЕ ПАУЗА

15.15 16.30

ОБРАБОТВАНЕ НА  СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
Сесия 9: Събиране и обработване на лични данни за целите на човешките ресурси. Събиране и обработване
на лични данни в контекста на отношенията работодател-служител

Сесия 10: Обща рамка на правните задължения при обработването на лични данни. Процедури за 
съхранение, анонимизация и изтриване на лични данни. Бизнес практики при обработването на лични 
данни. Сертификати

16.30 17.00 ЗАКРИВАНЕ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ОБРАТНА ВРЪЗКА



Общите принципи за защита на личните данни в ОРЗД.

Измененията в националното законодателство и

европейската правна рамка.

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Ограничение на целите

Свеждане на данните до минимум

Точност



Ограничение на съхранението

Цялостност и поверителност

Отчетност

Общите принципи за защита на личните данни в ОРЗД.

Измененията в националното законодателство и

европейската правна рамка.



Еволюцията на законодателството за защита на личните

данни, решенията на Съда на ЕС и на ЕС, ЕСПЧ и

националните съдилища.

ОИСР

1980

Съвет на 

Европа

1981

Европейски 

съюз

1995

АПЕК

2005

Насоки на ООН

(1990)

Насоки на 

Организацият

а за 

икономическ

о 

сътрудничеств

о и развитие 

(ОИСР)за 

защита на 

личните данни 

и 

задграничния 

им трансфер 

(1980, 

актуализиран

и през 2013)

Конвенция 

на Съвета 

на Европа 

за защитата 

на 

физически 

лица по 

отношение 

на 

автоматизи

раното 

обработван

е лични 

данни

(1981)

Директива95

/46/EC на ЕП 

и Съвета от 

24 октомври 

1995 г. за 

защитата на 

физически 

лица и 

свободното 

движение на 

лични данни

(1995)

Рамка за 

поверителнос

т на 

Организацият

а за 

азиатско-

тихоокеансо

икономичесо

(2005)

Насоки за 

регулацията 

на 

компютризир

ани файлове с 

лични данни, 

приети от ОС 

на ООН с 

резолюция

45/95 (1990)

Регламент за 

защита на 

личните данни, 

който да 

замени 

Директива 

95/46/ЕС от 

май 2018 г.

ОРЗД



Data Privacy and Cybersecurity Law

Еволюцията на законодателството за защита на 

личните данни, решенията на Съда на ЕС и на ЕС, 

ЕСПЧ и националните съдилища. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

януари 2012 г.

Законодателно 

предложение на 

Комисията

Четене в ЕП

(изменена 

версия)

24 май 2016 г

Влизане в сила

25 май 2018 г.

ОЗРД става 

директно 

приложим във 

всички държави-

членки на ЕС

GDPR implementation

27 април 2016 г.

Приемане на 

окончателния 

вариант

Директива за защита на личните 

данни от 1995 г. (95/46/CE)
ОРЗД

• Множество национални закони

• Различно ниво на защитата на 

личните данни в различните 

държави от ЕС

• Ограничени възможности за 

правоприлагане

• Развитие на нови технологии и 

увеличаване на трансферите на 

данни

• Еднакво ниво на защита в 

целия ЕС

• Увеличаване на контрол на 

гражданите върху техните 

лични данни

• Подобрение на правната 

сигурност и възможностите за 

правоприлагане

Need to adapt… 

2019



Цели и обхват на ОРЗД. Понятие за лични данни.

Елементи на понятието

Всяка 

информация

свързана с определено или 

определяемо

физическо лице

Какво се приема за 

информация?

Кога дадена 

информация е 

свързана с лице?

Кога някое лице е 

идентифицирано?

Кога някой е 

идентифицируем?

Какво е физическо 

лице?



Цели и обхват на ОРЗД. Понятие за лични

данни.

Общи

• Име

• Пол

• Възраст и дата на раждане

• Семеен статус

• Гражданство

• IP адрес

Организационни

• Служебен / личен адрес

• Служебен / личен телефонен 
номер

• Служебен / личен и-мейл адрес

• Идентификационни номера за 
служебни цели

• Идентификационни номера, 
издадени от властите



Цели и обхват на ОРЗД. Понятие за лични

данни.

Въздействие върху 

правата на субектите на 

данните

По-високо ниво на защита



Цели и обхват на ОРЗД. Понятие за лични данни.

• генетични данни

• биометрични данни

• данни за здравословно 

състояние

• данни за сексуалния живот 

или сексуалната 

ориентация на физическо 

лице 

• расов или етнически 

произход

• политически възгледи

• религиозни или 

философски 

убеждения

• членство в синдикални 

организации  

► Забранено е обработването на следните категории данни:



Уведомлението за поверителност: съдържание, време
и методи; Правни основания за обработване на лични
данни

Прозрачност

Разбираема

и лесно

достъпна

информация

Визуализация

Без 

заплащане

на такси

Ясен и

опростен 

изказ

Кратка 

информация



Уведомлението за поверителност:
съдържание, време и методи; Правни
основания за обработване на лични данни

• Администратор и данни за контакт

• Данни за контакт на ДЛЗД

• Цели и законови основания

• Получатели или категории 

получатели на данните

• Трансфери на данни в трети страни

• Легитимен интерес

• Категории лични данни

• Периоди на съхранение

• Права на субектите на данни

• Събирането на данните се налага 

от закон или договор



• Източник на данните

• Например, контактна форма на 

уебсайт

• Времева рамка

• При първата комуникация със 

субекта или при споделяне на 

данните (член 13)

• В разумен срок – 1 месец  

(член 14)

• Изключения

• Невъзможност или 

несъразмерно големи усилия

• Изрично разрешено от 

законодателството 

• Професионална тайна

Уведомлението за поверителност: съдържание, време

и методи; Правни основания за обработване на лични

данни



Уведомлението за поверителност: съдържание, време 

и методи; Правни основания за обработване на лични 

данни

• Дълги и сложни уведомления за поверителност

• Кратко първо уведомление

• „Първият пласт“ осигуряват основна информация, а 

потребителите имат възможност да се запознаят с цялата 

информация.

• Най-често се използват „връзки“, които позволяват на 

потребителя да се запознае с определена част от 

уведомлението, която го интересува.

• Цялото уведомление трябва да е налично



Уведомлението за поверителност: съдържание, време 
и методи; Правни основания за обработване на лични 
данни

Правни основания = обработването е законосъобразно, ако поне от следните 

основания е налице

Законосъобраз

ност на 

обработването

Съгласие

Договор
Обществен 

интерес

Легитимен 

интерес

Задължение 

по закон

Жизненоважни 

интереси

Съгласие

Съгласие на субекта на данни за 

обработване на неговите/ нейните данни

Договор

Обработването е необходимо 

за встъпване в договор или 

неговото изпълнение

Задължение по закон

Администраторът е задължен да 

обработва лични данни по закон

Легитимен интерес

Налице е балансиран легитимен интерес, 

когато обработването е необходимо и 

няма друг интерес, който има 

преимущество

Обществен интерес

Обществените власти и 

организации в рамките на 

обществени задължения и 

интереси

Жизненоважни интереси

Определени данни се обработват във 

връзка с въпроси, свързани с живота на 

дадено лице



Уведомлението за поверителност: съдържание, време и 
методи; Правни основания за обработване на лични 
данни

Специални категории данни – законно обработване в 

случай че някое от следните условия е изпълнено:

Изрично съгласие 01
Задължения по силата на трудовото

право
02

Жизненоважни интереси 03 Законни дейности на НПО 04

Обществено достояние 05 Правни претенции 06

Важен обществен интерес 07
Цели, свързани със 

здравеопазване
08

Обществено здраве 09 Архивиране, научни или 

исторически изследвания
10



Администратор

• „сама или съвместно с други 

определя целите и средствата на 

обработване на лични данни

• „Физическо или 

юридическо лице, 

публичен орган, 

агенция или друга 

структура“

• Има широк набор от 

задължения

Data flow

Data flow

Data flow

Обработващ
Обработващ

Обработващ

• Физическо или 

юридическо лице, 

публичен орган, 

агенция или 

друга структура

• Обработва данни

от името на 

администратора

• Задължение за 

отчетност

Разликата между администратор, съвместни

администратори, обработващ. Права на субектите на данни



Разликата между администратор, съвместни администратори, 

обработващ. Права на субектите на данни

Сключване на писмено 

споразумение с администратор на 

лични данни

Осигуряване на достатъчно 

гаранции за въвеждането на 

подходящи технически и 

организационни мерки

Извършване на Оценка на 

въздействието върху защитата на 

данните (ОВЗД)

Уведомяване на 

администратора за нарушение 

на сигурността без забавяне 

след узнаването на нарушението

Съвместна отговорност 

между адмнистраторите 

на лини данни

Поддържане на документация 

за извършваните операции по 

обработване и предаване на 

документацията на надзорния 

орган, ако това се изисква

1

2

3

4

5

6



Разликата между администратор, съвместни администратори, 

обработващ. Права на субектите на данни

• Достъп и коригиране

• Правото „да бъдеш забравен“

• Ограничаване на обработването

• Преносимост на данните

• Възражение срещу обработването

• Да не се подчинява на решение, основано 

единствено на автоматизирано обработване



Разликата между администратор, съвместни

администратори, обработващ. Права на субектите на данни

• Каква информация следва да дадем на лицето?

Източника на личните данни 

Копие от личните данни – какво означава това?

Потвърждение, че личните данни са обект на обработване 

Информация за обработването: 

- КОЙ: Получатели на данните, включително трансфери 

- КАКВО: Какви категории данни

- КЪДЕ: Локация на обработване

- КОЛКО: Срок за съхранение

- ЗАЩО: Цели на обработва

- Съществуването на автоматизирано вземане на 

решенията

- Информация относно правото на коригиране, изтриване, 

ограничаване, право на жалба

• Какво можем да откажем (как да разграничим 

информационните масиви)?



Разликата между администратор, съвместни

администратори, обработващ. Права на субектите на данни

• Корекция
– Обективно невярна информация

– Субективно невярна информация

• Кога да правим корекция?



Разликата между администратор, съвместни администратори, 
обработващ. Права на субектите на данни

• Право „да бъдеш забравен“

• Задължение за изтриване на 

данните без ненужно забавяне, въз 

основа на точно определени 

основания.

• Какви са изключенията?

• право на свобода на 

информацията

• изпълнение на задача от 

обществен интерес или на 

официални правомощия

• причини в областта на 

общественото здраве

• архивиране в обществен 

интерес

• правни претенции



Разликата между администратор, съвместни администратори, 
обработващ. Права на субектите на данни

• Основания за упражняване на 

правото на ограничение на 

обработването:

 оспорена точност

 обработването е неправомерно, но 

субектът не желае изтриване

 целите са изпълнени, но данните са 

необходими на субекта за 

установяване, упражняване или 

защита на правни претенции

 упражнено право на възражение



Разликата между администратор, съвместни администратори, 
обработващ. Права на субектите на данни

Преносимост на данните

• Продължение на правото на достъп

• Данни, които субектът е предоставил и го засягат

• Структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат

• Основания – съгласие или договорно задължение

• Автоматизирано обработване

• Правото не влияе неблагоприятно върху права и свободи на трети страни



Право на възражение

 Основания – обществен 

интерес, легитимен 

интерес

 Абсолютно право по 

отношение на директния 

маркетинг

 Убедителни законови 

основания

Разликата между администратор, съвместни администратори, 

обработващ. Права на субектите на данни



Разликата между администратор, съвместни администратори, 

обработващ. Права на субектите на данни

Автоматизи
рано 

вземане на 
индивидуал
ни решения

Правни 
или 

подобни 
последств

ия

Без 
човешка 
намеса

Допълните
лна 

защита

• Сключване или изпълнение на 

договор

• Разрешено от правото на Съюза

• Изрично съгласие

Разрешено 

единство 

ако

• Предоставяне на допълнителна 

информация

• Възможност за човешка намеса и 

оспорване на решението

• Извършване на редовни проверки, за 

да се уверим, че системите работят

Допълните

лна защита

Специални категории данни:

• Расов или етнически произход

• Политически мнения

• Религиозни или философски вярвания

• Членство в профсъюзи

• Обработване на генетични данни, биометрични 

данни с цел идентифициране на физическо 

лице

• Данни за здравословно състояние

• Данни, които се отнасят до сексуалния живот 

или сексуалната ориентация на физическо лице

Съгласието 
на клиента 

е 
единствено 
приложимо



Международното измерение: трансфер на данни и процедури за
сътрудничество и последователност. Обработване на лични данни
за целите на директния маркетинг. Процесът по вземане на решения
в надзорни орган.

Трансфер на лични данни

ОРЗД позволява трансфери на 

лични данни до трети държави 

или международни организации, 

ако са изпълнени условията за 

това

ОРЗД позволява трансфери на 

данни до държави, чието 

законодателство в областта е 

признато за адекватно на ниво ЕС.

Трансфери извън ЕС са 

разрешени, ако са предприети 

достатъчно предпазни мерки. 

Такива мерси, например, са:

► Стандартни договорни клаузи

► Задължителни фирмени 

правила (BCRs)

► Одобрени кодекси за поведение 

или сертификати
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Решения за адекватност

 Андора

 Аржентина

 Канада 

(търговски 

организации)

 Фарьорски о-ви

 Гърнси

 Израел

 о-в Ман 

 Япония

 Джърси

 Нова Зеландия

 Швейцария

 Уругвай

 САЩ (Щит за 

неприкосновеност)
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Подходящи предпазни мерки

 Стандартни клаузи за защита на 

данните

 Одобрени кодекси за поведение и 

механизми за сертифициране

 Ad hoc договорни клаузи

 Международни споразумения
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Дерогации

 Защита на 

жизненоважни

интереси

 Трансфер от 

регистър

 Легитимни

интереси

 Съгласие

 Изпълнение на 

договор

 Обществен интерес

 Установяване, 

упражняване или 

защита при правни

спорове
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Директни обаждания и писма за целите на директния маркетинг

 Предварително съгласие (opt-in) за изпращането на директни писма за
маркетинг и продажби (или използване на друго основание)

 Съгласие за предаване на данни на трети лица за целите на маркетинга
 Комуникация със субектите на данни за правото им да оттеглят

съгласието си или да възразят на автоматизирано профилиране
 Отбележете кога и как сте получили съгласие, както и за какво се отнася

то, за да демонстрирате съответствие със законодателството

Какво казва ОРЗД за комуникациите, свързани с маркетинг?

► ОРЗД представлява възможност
за повечето бизнеси да
трансформират и
усъвършенстват вътрешните си
процеси

► ОРЗД налага ефективното
използване на данните и
спазването на политиките за
съответствие

Съгласието за комуникации, свързани с маркетинга е ключово за съответствие с ОРЗД

ОРЗД започна да се прилага на ОРЗД се прилага за всички администратори
и обработващи на лични данни, установени
в ЕС, както и за тези извън ЕС, които
таргетират граждани на ЕС

Какво е ОРЗД?

ОРЗД е регламент 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
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Информиране на професионалисти относно
резултати от изследване или академична
информация за подобряване на знанията. 

Например, споделяне на информация за
практики в маркетинга и продажбите със
съответния персонал

Обработване на данни за подобряване, изменение, 

персонализиране или подобряване по друг начин на услугите
и комуникациите в полза на клиентите.

Използване на платформи за диагностичен анализ за извършване на
оценка на броя посетители, постове, преглеждания на страницата, ревюта
и последователи, за да бъдат оптимизирани бъдещи маркетингови
кампании

Персонализиране на съдържанието на уебсайт (например, 

препоръки) за подобряване на изживяването на клиента

Обработване на данни за определяне на
ефективността на кампании и извършено
рекламиране.

Легитимният интерес може
да бъде използван за

маркетингови цели, когато
може да бъде заключено, че
е налице обоснованa и явнa 

полза или интерес за
субектите на данни, дори и
да е било дадено съгласие. 

Ползата от интереса трябва
да бъде базирана на

истински факти и да не е
спекулативна.
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Организация поддържа програма за лоялност. 

Физически лица се записват в програмата и
събират точки, като предоставят личните си
данните в замяна на специални предложения.

По тази причина, търговецът не следва да
добавя полета, които да питат купувачите
дали са съгласни с използването на
техните адреси за тази цел, тъй като
субектът очаква това обработване

Търговецът не притежава разрешение да се
възползва от това, че има адрес за доставка на
клиент и да използва данните за други цели, 

като например, да го предаде на китайския
ресторант в съседство, за да може и те да
изпращат маркетингови материали.

Субект на данните прави поръчка за покупка на
пица онлайн чрез изпращане на адрес за
доставка. В този случай, субектът на данни е
клиент на пицарията, която има легитимен
интерес да изпълни доставката, 

Целта на благотворителната организация
представлява легитимен интерес.

Организацията решава, че е необходимо да
обработи данни за контакт за тази цел и че
обажданията/писмата са подходящ начин за
връзка с дарителите.

Благотворителната организация решава, че
въздействието на обажданията/писмата върху
дарителите ще е вероятно минимално. 

Въпреки това, в изпращаните материали се
посочва и как физическите лица могат да се
отпишат от получаването им.

Благотворителна организация иска да изпрати
материали по пощата на физически лица, които
са дарили в миналото, но не са възразили на
получаването на маркетингови материали от
тях.

Организацията решава да изпраща/извършва
маркетингови писма/обаждания до физически
лица от време на време, за да ги информира
относно техните точки за лоялност и начините
за получаване на награди.

Организацията решава, че изпращането/ 

извършването на такива писма/обаждания е
ползотворно и за двете страни и обосновава
това обработване на данни на основание
„легитимен интерес“

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixshark.com/marketing-icon-png-black.htm&ei=npp2Ven5NYn0UrCagIAD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFgs6rmCxQsdWevpLIa0l1mGGacJA&ust=1433922575172580
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixshark.com/marketing-icon-png-black.htm&ei=npp2Ven5NYn0UrCagIAD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFgs6rmCxQsdWevpLIa0l1mGGacJA&ust=1433922575172580
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Физически лица присъстват на бизнес
семинар и организаторът събира визитки
от някои от присъстващите.

Уебсайтът за електронна търговия не осигурява
предоставянето на уведомление за поверителност на
физическите лица като част от процеса по създаване
на профил и споделя данните с трета страна, която
извършва аналитични услуги, на основание
„легитимен интерес“

Данните в този случай не могат да бъдат
обработвани на основание „легитимен
интерес“, тъй като организацията не е
предоставила уведомление за поверителност
и не е информирала субекта за споделянето на
данните.

Физическо лица закупува продукт онлайн чрез
уебсайт за търговия и предоставя част от
личните си данни като създава свой профил на
уебсайта.

Организацията изпраща на физическите лица
маркетингови и-мейли за услуги, които са
подобни тези, от които са се интересували
физическите лица. Физическото лице се
отписва от получаването на маркетингови и-

мейли.

Въпреки че физическото лице се е
свързало с организацията за получаването
на услуга, не е налице легитимен интерес, 

тъй като лицето се е отказало от
получаването на и-мейли.ut of these.

Физическо лице се свърза с организация, за да
отправи запитване за услуга. В запитването
физическото лице въвежда данни, за да може
организацията да се свърже с него.

Организаторът не е получил съгласието на
участниците за обработването на
информацията от техните визитки.

Организаторът извършва оценка на
легитимния интерес и осъзнава, че не
разполага с подходящо правно основание да
изпраща маркетингови материали на
участниците в семинара и че следва да получи
съгласието им.



Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност
в организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на
дейностите по обработване

Отчетност

 Администраторите са отговорни за съответствието на техните 

операции със законодателството за защита на личните данни.

 Принципа на отчетност изисква активно въвеждане на мерки от 

администраторите на лични данни за опазването на личните 

данни в рамките на дейността по обработване (напр., вътрешни 

политики за защита на личните данни, свеждане на данните до 

минимум, псевдонимизация).

 Администраторите трябва по всяко време да могат да 

демонстрират съответствие с разпоредбите за защита на 

личните данни (напр., политики за защита на личните данни, 

процедури и операции.

Управление на данните

Подходящо 
събиране на 

данни

Употреба на данните в 
съответствие със 

законодателството

Разкриване на 
данни

Разумно 
съхранение и 

изтриване

Очаквания на 
субектите на 

данни

Принципът на отчетност 

изисква от 

администраторите да 

предприемат активни 

стъпки, а не да чакат 

надзорният орган или 

субектите на данни да 

забележат недостатъците.



Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност

в организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на

дейностите по обработване

Съгласно ОРЗД назначаването на ДЛЗД 

е задължително за някои организации:

► лица, чиято основна дейност е 

свързана с:

► редовно и систематично 

мащабно наблюдение на 

субектите на данните или

► мащабно обработване на 

специални категории лични 

данни

► Обработване на лични данни, 

свързани с присъди и нарушения

всички публични органи или 

структури (без значение от 

данните, които се обработват)



Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност
в организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на
дейностите по обработване

Функциите на ДЛЗД включват:

 Посредничи между заинтересованите 

страни (надзорни органи, субекти на 

лични данни, отдели и звена в рамките 

на компанията)

 Отговаря за всички операции по 

обработване, които се извършват от 

администратора/обработващия

 Информира и съветва 

администратора/обработващия и 

служителите му 

 Поверителност и секретност, за да могат 

спокойно субектите да се обръщат към 

него

 Да съдейства при ОВЗД 

 Да участва на събранията на висшето 

ръководство

 Да консултира при инцидент със 

сигурността на данните



Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност в
организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на дейностите
по обработване

Едно ДЛЗД за различни организации

► Група предприятия

► Лесен достъп до него от всяко 

предприятие

► Комуникацията да се осъществява на 

езика на надзорния орган или субектите 

на данните

► Да може ефективно да изпълнява 

функциите си за всички компании

► Достъпно по местоположение 

► Публикуване на данни за контакт 



Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност в 
организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на дейностите
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Експертиза и умения. Отговорности на ДЛЗД

► Необходимо е ДЛЗД да притежава следните професионални качества и 

умения:

► експертно познаване както на националното и европейско 

законодателство, така и на добрите практики в областта на защитата 

на личните данни

► задълбочено разбиране на Регламента за защита на личните данни

► познаване на съответния бизнес сектор, в който организацията 

осъществява своята дейност

► почтеност и висока професионална етика

► Функцията на ДЛЗД може да бъде изпълнявана и въз основа на договор 

за услуги, сключен с физическо лице / организация извън предприятието 

на администратора / обработващия лични данни или от служител

► ДЛЗД не е персонално отговорен за нарушение на регламента, 

отговорността е на администратора/обработващия



Регистрите следва да са 

писмени, включително е 

електронна форма, и да 

бъдат на разположение 

на надзорните органи.

Управление на защитата на личните данни и принципа за отчетност в
организациите. Роли и отговорности на ДЛЗД. Регистри на
дейностите по обработване

Задължение за поддържане на регистри на дейностите по 

обработване за: 

► Администратори на лични данни; 

► Обработващи лични данни; 

► Освен ако организацията е наела по-малко от 250 служители и 

не е вероятно обработването, което се извършва, да доведе до 

висок риск за правата и свободите на субектите на данни, 

обработването е спорадично или не включва специални 

категории данни

Регистрите на администраторите на данни следва да 

съдържат:

► Името / данните за контакт на администратора и ДЛЗД

► Целите на обработва

► Описание на категориите субекти на данни и лични данни

► Категориите получатели, на които ще бъдат разкрити или са 

разкрити лични данни

► Трансфери на лични данни към трети страни или международни 

организации

► Когато е възможно, периодите на съхранение и общо описание 

на технически и организационни мерки за сигурност



Защита на данните на етапа на проектиране

► Обработващите лични данни, както и 

разработчиците на системи за ИТ следва да 

проектират своите услуги така, че да сведат 

събирането на данните до минимум и с 

подходящи настройки за защита на данните. 

► Принципът на ограничение на целите означава, 

че трябва да бъдат обработвани само данни, 

които са необходими за определена цел.

► Адекватна сигурност и съответствие със 

законодателството

► Документиране на технически и организационни 

мерки

Защита на данните по подразбиране

► Автоматизирано приложение на настройки за 

защита на личните данни. 

► Пълна сигурност по време на целия процес

„Защитата на данни на етапа 

на проектиране/по 

подразбиране“ подкрепя 

виждането, че бъдещето на 

защитата на личните данни 

не може да бъде гарантирано

единствено от спазването на 

регулаторните изисквания. 

Защитата на данни трябва да 

стане интегрална част от 

операциите на компаниите.

Анализ на риска и идентификация на технически и
организационни мерки. Как да управляваме нарушения на
сигурността на личните данни?



Анализ на риска и идентификация на технически и 
организационни мерки. Как да управляваме нарушения 
на сигурността на личните данни?

Нарушение

Узнаване на 
нарушението

Разследване на 
нарушението

Докладване до 
надзорния орган (в 

случай че има риск за 
субектите на данни)

Съобщение до субектите на 
данни (ако има конкретен риск 

за субектите на данни)

Без ненужно 
забавяне и не по-

късно от 72 ч.

Незабавно

Процедура за докладване на нарушения на 
сигурността на данните

► Администраторите следва да докладват за нарушения на 

сигурността на данните, освен ако е малко вероятно 

нарушението да доведе до риск за субектите на данни.

► Ако има висок риск за субектите на данни, последните трябва 

също да бъдат уведомени.

► В случай на неспазване на законодателството, могат да бъдат 

наложени глоби.



Събиране и обработване на лични данни за целите на човешките
ресурси. Събиране и обработване на лични данни в контекста на
отношенията работодател-служител

► Подбор

► Изпълнение на трудов договор

► Планиране и организиране на 

работния процес

► Равенство и разнообразие на 

работното място

► Здравословни и безопасни условия на 

труд (специални категории лични 

данни)

► Съхраняване на имуществото на 

работодателя

► Прекратяване на трудовото 

правоотношение и др.

Цели при обработване на 
личните данни в трудовоправен
контекст:



Събиране и обработване на лични данни за целите на човешките
ресурси. Събиране и обработване на лични данни в контекста на 
отношенията работодател-служител

Принципи при обработване на личните данни на служители

► Ограничение на целите на обработването

 Не може да има допълнително обработване, 
несъвместимо с оригиналните цели (освен при 
публичен интерес, научни и исторически изследвания и 
статистически цели).

 Обработване „за всеки случай“ или „защото може да ни 
потрябват“ също не е законосъобразно

 При всяка нова цел следва да се търси и ново 
основание за обработка

► Свеждане на личните данни до минимум

 Обработка на лични данни следва да се извършва, 
само когато целта не може да бъде постигната с други 
средства.

 Обработката не трябва да е непропорционална на 
интересите, правата и свободите на субектите.

► Ограничение на съхранението на лични данни

 Личните данни трябва да бъдат изтривани или 
анонимизирани в момента, в който вече не са нужни за 
целите, за които са събрани

 Администраторът следва да осигури периодично 
преглеждане на данните.



Събиране и обработване на лични данни за целите на човешките
ресурси. Събиране и обработване на лични данни в контекста на 
отношенията работодател-служител

Законово задължение

Договор

Съгласие

• Свободно изразено

• Конкретно 

• Информирано

• Недвусмислено
.

• Обработването е необходимо

• Интересите са балансирани 

спрямо субекта на данни.

Легитимен интерес



Събиране и обработване на лични данни за целите на човешките
ресурси. Събиране и обработване на лични данни в контекста на 
отношенията работодател-служител

► Когато обработват лични данни на служители, работодателите трябва да вземат 

предвид следното:

► служителите почти никога не са в позиция свободно да изразят или да отменят 

своето съгласие

► данните на служителите трябва да бъдат събирани за конкретни, изрично 

указани и легитимни цели, както и да не бъдат обработвани допълнително за 

цели, които са несъвместими с първоначално посочените

► служителите следва да са наясно с видовете лични данни, които работодателят 

събира

► личните данни на служителите следва да са адекватни, релевантни и 

ограничени до необходимото за целите, за които се обработват

► личните данни, съдържащи се в трудовите досиета, трябва да са точни и 

поддържани в актуален вид

► работодателят следва да приложи подходящи технически и организационни 

мерки за защита на личните данни на работното място

► персоналът, отговорен за обработването на лични данни, следва да е запознат с 

правилата за защита на личните данни и да премине съответно обучение



Обща рамка на правните задължения при обработването на лични
данни. Процедури за съхранение, анонимизация и изтриване на
лични данни. Бизнес практики при обработването на лични данни.
Сертификати

Разширен териториален обхват

Межд. трансфери на данни

Отчетност

Свеждане на данните до 

минимум

Сътрудничество

ДЛЗД

Уведомления

По-широко понятие за „лични 

данни“

Оценки за въздействие

Деца

Прозрачност

Ясен и прост език

Профилиране

Преносимост на данните

Право „да бъдеш забравен“

Изрично съгласие

По-високи глоби за компаниите

Сигурност и уведомяване за 

нарушения

Основни 

изменения

(почти) хармонизиран правен режим Легитимен интерес

Отговорност за обработващите лични 

данни
Защита по проектиране и подразбиране



Въпроси



Благодаря!


