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Какво трябва да знае бизнесът за международното предаване на 
данни?

- Андора

- Аржентина

- Канада

- Фарьорските острови

- Гърнзи

- Израел
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- Южна Корея

- Остров Ман

- Япония

- Джързи

- Нова Зеландия 

- Швейцария

- Уругвай

Решение относно адекватното ниво на защита? Няма 
проблем

CЕС, C-362/14, Schrems, ниво на защита, което по същество 
е равностойно на гарантираното в ЕС

Предаване към Великобритания

• До 30 юни 2021 Обединеното кралство не се считаше за 
трета държава по смисъла на GDPR

• 28 юни 2021 решение относно адекватно ниво на защита

• Решението е в сила до 27 юни 2025, освен, ако ефектът му не 
бъде удължен



Какво трябва да има предвид бизнесът за международното 
предаване на данни?
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Няма решение относно адекватно ниво на защита? Необходимост от подходящи 
гаранции

Условие: приложими права и ефективни правни средства за защита на физическите 
лица

• Договорни средства като Стандартните договорни клаузи (“СДК”) на Европейската 
комисия

• Задължителни фирмени правила (“ЗФП”) по отношение на групата предприятия или 
групата дружества, участващи в съвместна стопанска дейност

• Спазване на кодекси за поведение/ механизми за сертифициране + задължителни
ангажименти с изпълнителна сила, чрез договорни или други инструменти със
задължителен характер, да се прилагат подходящите гаранции

• Предоставяйте информация какви са подходящите 
гаранции, които прилагате, снабдете се с копие от тях / 
предоставяйте връзка към тях



Възможности и предизвикателства пред бизнеса при предаване на лични 
данни извън ЕС/ЕИЗ. СЕС, C-311/18, Schrems II (1)

Решението за СДК е обявено за валидно

• Решението предвижда ефективни механизми, които гарантират ниво на защита, което по 
същество е равностойно на гарантираното от ЕС

• Предаването на основание на СДК може да бъде спряно/ забранено в случай на нарушение/ 
несъответствие

Решението за механизма „Щит за неприкосновеност“ е обявено невалидно, как да подходим?

• Правото на САЩ не предоставя равностойно ниво на защита

• Правото на САЩ не гарантира, че правата на субектите могат да се упражнят пред съдилищата 
на САЩ

 Предаване на данни към САЩ на основание на: 

- Privacy Shield е незаконно

- СДК трябва да бъдат оценявани за всеки отделен случай, трябва да се прилага същия 
стандарт като за всяка друга трета държава. 

- ЗФП трябва да бъдат оценявани за всеки отделен случай, трябва да се прилага същия 
стандарт като за всяка друга трета държава. 

- Други механизми на основание на чл. 46 GDPR

- Дерогации: изрично, конкретно и информирано съгласие
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Трябва да се осигури ниво на защита, по 
същество равностойно на това, гарантирано
в ЕС

Може да се наложи допълване на 
гаранциите, съдържащи се в съответния
инструмент за прехвърляне

Нови възможности за цифрови услуги в 
Европа

Направете услугите си по- атрактивани:
- Подобрете своя подход, базиран на 
оценка на риска
- Подобрете защитата на данните на етапа
на проектирането и по подразбиране
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„Privacy Sandbox“
ли е бъдещето?

• Технически мерки като:

- Предаване на псевдонимизирани данни

- Шифровани данни, които минават транзитно 
през третата държава

- Съхранение на данни когато не се налага 
достъп до тях

- Защитен получател

- „Split“ или „multi-pay“ обработване

• Договорни мерки като:

- Договорни задължения да се използват определени 
технически мерки

- Задължения за прозрачност

- Задължения за определени стъпки в конкретни ситуации

- Предоставяне на възможности за упражняване на права 
от страна на субектите

• Организационни мерки като:

- Вътрешни политики за управление на международното предаване

- Мерки за прозрачност и отчетност

Какви допълнителни мерки можем да предприемем?

• Избор за всеки отделен случай, целта е инструментът за предаване на данни 
да е ефективен на практика, включително трябва да се има предвид 
законодателството на третата държава

Възможности и предизвикателства пред бизнеса при предаване на 
лични данни извън ЕС/ЕИЗ. СЕС, C-311/18, Schrems II (2)



Възможности и предизвикателства пред бизнеса при предаване на 
лични данни. Новите СДК

За администратори, които изнасят данни

• Износителите на данни трябва да документират оценката на въздействието на предаването, 
което извършват.

• Извеждат факторите, които износителите на данни следва да имат предвид. 

• По- голяма ангажираност на вносителите на данни по отношение на опити от страна на 
публични органи за достъп до данните

• Отчетност по отношение на задължението за прозрачност

Предизвикателства

• 18 месечен преходен период

• Преминаване към новите СДК

• Предоговаряне на условията с трети страни/ подизпълнители

• Документиране на оценките на въздействието на прехвърлянето

• Задължение за предоставяне на по- подробна информация на субектите
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Предоставят по- високо ниво на правна сигурност на бизнеса



ЕКЗД относно териториалния обхват на ОРЗД и международен трансфер на
данни

Критерии за наличие на международно предаване на данни по смисъла на чл. 46 ОРЗД

1. Администратор или обработващ („износител“), по отношение на който ОРЗД се прилага

2. Износителят разкрива личните данни, предмет на обработването, на друг администратор, обработващ или 
подизпълнител на обработващия („вносител“)

3. Вносителят е установен в трета държава или е международна организация, независимо дали попада в териториалния
обхват на ОРЗД съгласно чл. 3 ОРЗД. 

Page 7 19 May 2022

Администратор, установен в трета държава, предлага
стоки/услуги на граждани на ЕС, като за целта използва
услугите на обработващ на данни, установен в ЕС. По
отношение на данните, които се прехвърлят от
обработващия в ЕС към администратора извън ЕС се счита,
че е налице международен трансфер, независимо че и
двете страни попадат в териториалния обхват на ОРЗД.

Администратор, установен в трета държава, предлага 
стоки/услуги на граждани на ЕС и в този смисъл получава и 
обработва данни за субектите директно от самите тях. 
Администраторът не използва услугите на обработващ в ЕС. 
Този администратор попада в обхвата на чл. 3(2)ОРЗД, но 
не е налице международен трансфер на данни по смисъла 
на глава V ОРЗД. 

СДК/ ЗФП/ Кодекс на поведение/ Други


