Предаване на лични данни на трети държави
Българска софтуерна компания „АБВ“ ООД наскоро е била закупена от дружество ABC LLC,
учредено и развиващо дейност в САЩ. ABC LLC e взела решение да управлява човешките
ресурси на „АБВ“ ООД централизирано. За целта е създала обща база данни, която касае
служителите в България и САЩ. Базата данни съхранява информация за всички служители
на компаниите в двете държави на сървър в щата Делауеър, САЩ.
За да достигнат до сървъра в Делауеър, САЩ, данните на българските служители първо се
прехвърлят през сървъри в Австралия и Норвегия.
ABC LLC и “AБВ“ ООД използват като основание за предаването на личните данни в САЩ
„Щитът за неприкосновеност“ – споразумението за предаване на данни между ЕС и САЩ.
Длъжностното лице за защита на данните на компанията обаче е на мнение, че Групата на
ABC LLC следва да приеме задължителни фирмени правила или да използва някои от
другите инструменти за предаване на лични данни на трети държави.
Правният отдел на Групата на „АБВ“ ООД изразява становище, че е достатъчно всеки един
от служителите да подпише декларация-съгласие за предаването на неговите лични данни
в САЩ. Правният отдел е на мнение, че Общият регламент за защита на данните предвижда
изключение – получаване от съгласие от субекта на данни, вследствие на което не е нужно
да се прилага специален механизъм за предаване на лични данни на трети държави.
Въпроси:
1. Налице ли е предаване на данни от ЕС в САЩ? А в Австралия и Норвегия?
2. Може ли ABC LLC и „АБВ“ ООД да използват „Щитa за неприкосновеност“ като основание
за предаването на лични данни на служителите на „АБВ“ ООД в САЩ?
3. Ако компаниите послушат съвета на Длъжностното лице за защита на данните и приемат
задължителни фирмени правила, следва да предприемат някакви допълнителни действия?
4. Ако компаниите послушат мнението на Правния отдел, че подписването на декларациясъгласие от служителите е достатъчно, ще бъдат ли в нарушение на Общия регламент за
защита на данните?
5. Какви са отношенията между ABC LLC и „АБВ“ ООД?
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността
на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни
предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на
Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDATTRAI-AG-2017.

