
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



Уведомления за поверителност

Информация, която 
да включим

Как да подходим?Изисквания към 
уведомленията

• Разбираема и лесно достъпна 

информация

• Кратка информация

• Ясен и опростен изказ

• Визуализирана по подходящ 

начин

• Без заплащането на такси

• 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

При дълги и сложни 

уведомления за 

поверителност:

• кратко първо уведомление, 

което осигурява 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
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Уведомления за поверителност
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Поверителност и защита на личните данни

при изработване на софтуер

► Необходимо е знание относно защитата на личните

данни на етапа на проектиране и по подразбиране,

за да бъдат създадени подходящи уведомления за

поверителност

► „Многопластови“ уведомления за поверителност,

падащи менюта, „връзки“ към други страници,

видеоклипове, анимации

https://help.sap.com/saphelp_ewm94/helpdata/de/21/ea0

ea94614480d9a910b2e93431291/content.htm?no_cache

=true

https://ec.europa.eu/info/cookies_en

► Един „клик“ разстояние до уведомлението за

поверителност

► Подходящо време – „поп-ъп“ прозорци, „пуш“ и „пул“

уведомления роботизирани услуги, алгоритми за

автоматизирано вземане на решения, изкуствен

интелект и т.н.

https://help.sap.com/saphelp_ewm94/helpdata/de/21/ea0ea94614480d9a910b2e93431291/content.htm?no_cache=true
https://ec.europa.eu/info/cookies_en


Права на субектите на данни

► Автономност – Субектите на данни следва да имат 
възможно най-голям контрол върху употребата на 
личните им данни

► Комуникация – Субектите трябва да могат да 
упражняват правата си по лесен начин

► Предвидимост – Обработването на данните следва да 
кореспондира с очакванията на субектите

► Равно третиране – Всички субекти са равнопоставени 
при упражняването на правата си

► Равновесие на силите – Администраторите не следва да 
прехвърлят риска от обработването върху субектите на 
данни

► Етично обработване на данни – Администраторът 
следва да предвижда ефекта от обработването върху 
правата на субектите на данни

► Честност – Администраторът следва да не подвежда 
субектите на данни
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Роли при обработването на данни в 
международен контекст
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Предаване на лични данни на трети 
държави

Споразумения за адекватност

• Решение за адекватност по отношение на Япония

• Продължаващи преговори с Южна Корея

• Несигурност около статуса на Великобритания

Трансфери на данни от ЕС към САЩ

• СЕС отмени „Щита за неприкосновеност“ между ЕС 
и САЩ

• Стандартните договорни клаузи за трансфери на 
лични данни между администратори в ЕС и 
обработващи в САЩ остават в сила
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Стандартни договорни клаузи

• Стандартните договорни клаузи могат да бъдат 
използвани и в по-широк контекст – например, при 
отношения между обработващи

• Към Стандартните договорни клаузи могат да 
добавят други условия и договорки между страните, 
доколкото те не противоречат на задължителното 
съдържание



► Група предприятия

► Лесен достъп до него от всяко 
предприятие

► Комуникацията да се осъществява на 
езика на надзорния орган или 
субектите на данни

► Да може ефективно да изпълнява 
функциите си за всички компании

► Достъпно по местоположение

► Публикуване на данни за контакт

Едно ДЛЗД за различни организации

Ролята на Длъжностното лице за защита на данните (1)

Назначаването на ДЛЗД е задължително 
за:

► 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)
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Ролята на Длъжностното лице за защита на данните (2)

► 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 или 
обработващия

Отговорности на ДЛЗД

Експертиза и умения 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 
лични данни

► задълбочено разбиране на Регламента 
за защита на лични данни

► познаване на съответния бизнес сектор, 
в който организацията осъществява 
дейност

► почтеност и висока професионална 
етика
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Ролята на Длъжностното лице за защита на данните (3)

► 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

► съдейства при извършването на оценка на въздействието 
върху защитата на данните

► участва на събранията на висшето ръководство

► консултира при инцидент, свързан със сигурността на данните

Функции на ДЛЗД

► Стартира 
информационната 
система на КЗЛД –
Регистър на 
администраторите и 
обработващите лични 
данни, които са 
определили Длъжностно 
лице по защита на 
данните

► Първи санкции за липса 
на ДЛЗД в Испания (25 00 
евро), Белгия (50 000 
евро), Германия (51 000 
евро) и Австрия (50 000 
евро)

Ново развитие
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