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Модул 3 

Новите предизвикателства при 
обработването на специални 
категории данни



Правни основания за обработване в светлината на пандемията на COVID-19 или 
социални, икономически или други фактори в извънредна ситуация

EDPB: Извънредните ситуации 
са правни условия, които могат 
да легитимират ограниченията 
на свободите, при условие че 
тези ограничения са 
пропорционални и само за 
извънредния период.

Законосъбразност на обработването

• GDPR позволява на компетентните органи за обществено здраве и работодателите да обработват лични 
данни в контекста на епидемия, в съответствие с националното законодателство и в условията, определени в 
него (напр. Ако обработката е необходима поради причини от съществен обществен интерес в областта на 
общественото здраве)

• При тези обстоятелства не винаги е необходимо съгласие

• Целта трябва да бъде ясно определена!

От компетентните публични органи:
• Член 9 от Регламента позволява обработването на лични данни, по-специално когато това е в резултат на 

заповед на публичния орган, предвиден от националното законодателство и условията, залегнали в 
Регламента

Принципите на GDPR, вкл. 
пропорционалността, 
винаги трябва да се 
спазват!
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Правни основания за обработване в светлината на пандемията на COVID-19 или 
социални, икономически или други фактори в извънредна ситуация

По отношение на данните за местоположението в контекста на пандемията

• Данните за местоположението не са чувствителни сами по себе си, но могат да станат чувствителни данни

• Геолокация на лица чрез мобилни телефони е възможна само при изключителни обстоятелства (например 
извънредно положение) и в зависимост от спецификата на обработката

• Възможно е държавите-членки да въведат изключителни законодателни мерки за защита на обществената 
сигурност, които трябва да бъдат необходими, подходящи и пропорционални

Например: Поддържано от полското правителство приложение „Kwarantanna domowa“ за хора под 
карантина, използващи геолокация и разпознаване на лица 

Например: Локдаунът в Гърция, при който се изпращаха SMS съобщения за напускане на дома 
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Правни основания за обработване в светлината на пандемията на COVID-19 или 
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Доброволни приложения за проследяване на контакти
Позоваване на доброволно съгласие, изискващо се от приложението
• EDPB: Ако операциите са строго необходими за предоставянето на услугата, изрично поискана, 

обработката няма да изисква съгласие от потребителя.

• Обработването на здравни данни може да се основава на:

(i) обществен интерес в областта на общественото здраве;

(ii) цели свързани с грижа за здравето;

(iii) съгласие;

(iv) научни или статистически цели.

• Информация за контакти на заразени лица се събира само с тяхно съгласие

• Минимизиране на данни, напр. лични данни, съхранявани само по време на кризата

• Защита на данните по подразбиране, напр. съхраняваната информация не трябва да позволява на 
администратора да идентифицира потребители, диагностицирани като заразени или в контакт

• Предоставянето на съвети относно следващите стъпки не може да се основава единствено на 
автоматизирана обработка

• Алгоритми за одит
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Правни основания за обработване в светлината на пандемията на COVID-19 или 
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Доброволни приложения за проследяване на контакти :
Разграничение :

• Официални приложения

- TousAntiCovid във Франция от Националния институт за изследвания в областта на 
дигиталните науки и технологии

- Избраното от правителството приложение на Италия, разработено от частна 
софтуерна компания

- (!) Corona-Warn-App на германското федерално правителство въз основа на 
проследяване на контакти, запазващи поверителността и др.

- Приложения на трети страни

- VirusSafe в България от българска софтуерна компания
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Правни основания за обработка в светлината на пандемията на COVID-19 или социални, 
икономически или други фактори в извънредна ситуация

Контекст на заетостта :

• Съгласието обикновено не се изисква, доколкото : 

- има обществен интерес напр. контрол на болести и други заплахи за здравето;

- обществен интерес напр. контрол на болести и други заплахи за здравето.

• Български регулатор: разграничение между служители, работещи от вкъщи, и служители, работещи на място в компанията

• За лица, работещи от вкъщи здравните данни, могат само да бъдат обработвани:

- Ако субектът на данни е направил тази информация достъпна за обществеността;

- Въз основа на представен болничен лист

• Проверки за влизане в помещенията, вкл. разрешени температурни проверки

• Професионална тайна

• Информацията за заразен човек може да бъде предоставена на всички служители по начин, който не позволява идентифицирането 
на лицето

• Германски регулатор: законосъобразно разкриване на лични данни на хора, за които е доказано/подозира се, че са заразени, за да 
се информират лицата за контакт само ако познаването на самоличността е изключително необходимо за превантивните мерки

• Холандски регулатор: Работодателят обикновено не може да регистрира информация за естеството или причината за заболяването 
на служителя
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Съхранение на специални категории данни

• Съхранение само толкова дълго, колкото е строго необходимо

• Периодът на съхранение се взема предвид при оценката на 
пропорционалността

напр. епидемиологично значимият период на съхранение за 
проследяване на контакти обикновено е около 2 седмици

• Данните за местоположението се съхраняват не по -дълго от 
продължителността на извънредното положение 

• Информация за субектите на данни за периода на съхранение
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