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

Изискването за „защита на данните на етапа на 
проектирането и защита на данните по 
подразбиране“ подкрепя идеята, че защитата на 
личните данни не може да се гарантира 
единствено спазвайки регулаторните изисквания. 
Защитата на данните трябва да се превърне в 
неразделна част от дейността на компаниите. 

Защита на данните на етапа на проектирането
• Администраторите и обработващите на лични данни, както и разработчиците 

на IT системи трябва да ефективно да имплементират принципите за защита 
на лични данни още при проектирането на услугите си, включително за 
свеждане на данните до минимум, както и да въведат необходимите гаранции 
за защита на данните при обработването им.

• Принципът на ограничение на данните означава, че данните трябва да бъдат 
събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели.

• Адекватна защита и съответствие с регламента.

• Документиране на техническите и организационни мерки.

Защита на данните по подразбиране

• Автоматизирано приложение на настройки за защита на данните

• Пълна защита на данни по време на целия процес по обработване.Приложимо е както за малкия бизнес, така и за 
големите международни компании
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Поверителност на личните данни при разработване на софтуер
Защитата на личните данни трябва да бъде внедрена в софтуера на продуктите, които 
предлагате.
Разработчиците на IT решения играят ключова роля при разработването на софтуер, 
който е в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
Познанията в областта на личните данни са условие за осигуряване на защитата им на 
етапа на проектирането и по подразбиране при разработването на приложения, 
роботизирани услуги, алгоритми за автоматизирано вземане на решения, изкуствен 
интелект и др. 
Сертифициране
Процеси на проектиране:

- Процедура по определяне на средствата за обработване

- Управление

- Технически и организационни мерки
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Въвеждане на принципите за защита на личните данни в процеса 
по тяхното обработване

1/ Прозрачност

2/ Законосъобразност

3/ Добросъвестност

4/ Ограничение на целите

5/ Свеждане на данните до минимум

6/ Ограничение на съхранението

7/ Цялостност и поверителност

8/ Точност

9/ Отчетност
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Решение СЕС– съгласие за „бисквитки“
Промоционална игра на Planet 49 (компания за онлайн игри) на 
техния уебсайт
Две пояснителни изявления, до които има полета за отмятане
‘Спонсори и бизнес партньори’ без предварително отмятане, т.е. 
изисква положително действие.
“Бисквитки” за реклама с предварително отмятане, т.е. не изисква 
положително действие
Съгласието е предоставено „недвусмислено“ само при наличието 
на положително действие
Информацията, която се предоставя на потребителите трябва да 
включва и продължителността на функциониране на бисквитките 
и дали трети лица имат възможност за достъп до тях. 

„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,
[Planet49], 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“.
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