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Защита на данните на етапа на проектирането и защита 
на данните по подразбиране 



Защита на данните на етапа на проектиране 

► Администраторите и 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. 
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Защита на данните на етапа на проектирането и защита 
на данните по подразбиране 

Поверителност и защита на личните 

данни при изработване на софтуер 

 

► Защитата на личните данни трябва да е част 

от софтуера на предлаганите продукти 

► Разработчиците на  ИТ решения са в основата 

на създаването на софтуер в съответствие 

със законодателството 

► Необходимо е знание относно защитата на 

личните данни на етапа на проектиране и по 

подразбиране, за да бъдат създадени 

приложения, роботизирани услуги, алгоритми 

за автоматизирано вземане на решения, 

изкуствен интелект и т.н. 
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Решение на СЕС – съгласие за  

използване на „бисквитки“ 

► Промоционална игра на „Планет 49“ 

(компания за онлайн игри) чрез електронна 

страница 

► Две изявления, до които има поле  за 

отмятане 

► „Спонсори и бизнес партньори“ – съгласие 

без активно действие 

► „Бисквитки“ за реклама – съгласие при 

регистрация за промоционалната игра 

► Задължение за предоставяне на 

информация (продължителност на 

„бисквитките“?) и задължение за получаване 

на валидно съгласие  

 

 

    „Съгласен съм някои спонсори и бизнес партньори да 

ме информират по пощата, по телефона или по имейл 

или със SMS за промоции в съответния търговски 

сектор. С настоящото мога сам да ги определя; в 

противен случай изборът ще бъде направен от 

организатора. Мога по всяко време да оттегля 

съгласието си. По-подробна информация във връзка с 

това е на разположение тук“. 

     „Съгласен съм при мен да се използва услугата за 

уебанализ Remintrex. Така след регистрацията в 

промоционалната игра нейният организатор ще 

инсталира бисквитки, което ще му позволи с помощта 

на Remintrex да анализира сърфирането ми в 

интернет и посещенията ми на уебсайтове на 

рекламни партньори и да изпраща реклами според 

моите интереси. Бисквитките мога да изтрия по 

всяко време. За повече подробности тук“. 


