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КАКВО СЕ
СЛУЧИ?

измина една година

В края на месец май 2019г.  ще се навърши
една година от влизане в сила и
прилагане на разпоредбите на Общия
регламент за защита на личните данни
(GDPR).  Към месец март голяма част от
администраторите на лични данни не
бяха привели дейността си в
съответствие с изискванията на
Регламента,  а тепърва Комисията за
защита на лични данни (КЗЛД) започваше
да прави проверки, както по сигнали и
жалби, така и по своя инициатива.
 
Регламентът единствено не намира
приложение в областите отбрана и
национална сигурност.  Той има пряко
приложение, независимо от Закона за
защита на личните данни. С измененията
и допълненията в закона от началото на
2019г.  се въведоха изискванията на
Директива (ЕС) 2016/680, т.  нар.
„полицейска директива“,  като по никакъв
начин законът не може да преповтаря
текстове от Регламента или да съдържа
такива,  които му противоречат.
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разследвания от тогава
до края на 2018г.

 във връзка със защита на личните данни:

Директива 95/46/ЕО  -  Директива на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г.  за
защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези
данни
 
Директива (ЕС) 2016/680- Директива на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г .
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетент-
ните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на
такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета
 
Директива (ЕС) 2016/681 - Директива на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г .
относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване,
разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления
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Броят на постъпилите жалби в КЗЛД
(Комисия за защита на личните дани) за
2017 и 2018 година,  според Годишния
отчет на на Комисията за защита на
личните данни за дейността ѝ през 2018 г . ,
са:

Интересни данни
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ПРИВЕЖДАНЕ
ДЕЙНОСТТА
НА ФИРМИТЕ
СПРЯМО GDPR 

10 стъпки по

Дадената информация е с цел да насочи
и улесни всеки един, който все още не е
предприел действия по привеждане на
дейността си в съответствие с изисква-
нията на Общия регламент за защита на
личните данни (GDPR).
 
Допълнителна информация относно
всяка една стъпка може да намерите в
съответните документи и информацион-
ни брошури на Комисията за защита на
личните данни. За Ваше удобство,  ги
описвам в следващата страница.
 
 
 

1. Оценка на текущото състояние по
обработване на лични данни
 
2. Определяне категориите субекти,
чиито лични данни събирате и да ги
сформирате в отделни регистри
 
3. Приемане на вътрешен акт
Вземане на конкретни технически и
организационни мерки за защита на
личните данни
 
4. Да се вземат технически и
организационни мерки за защита на
личните данни
 
5. Поддържане регистър на
обработваните лични данни
 
6. Определяне кои служители да имат
достъп до регистрите с лични данни
 
7. Да се търси легитимен интерес
 
8. Имайте предвид видеонаблюдението
 
9. Както и копирането на документи за
самоличност
 
10. Преценяване необходимостта от
определяне на длъжностно лице за
защита на личните данни
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Брой регистрирани протоколи по чл.
251ж, ал.  1  от ЗЕС за унищожените от
предприятията данни (2018г. ) :

Интересни данни



КЪДЕ ДА
ТЪРСИМ И
КАКВО ЩЕ
НАМЕРИМ?

В Годишен доклад на Комисията за защита на личните данни за дейността
ѝ през 2018 г. :
 
-  Защита на правата на физическите лица при обработване на личните им
данни
- Контролна и административнонаказателна дейност и други.
- Анализ и отчет на степента на постигане на целите и приоритетите на 7
КЗЛД, залег-нали в годишния отчет за 2017 г . ,  както и стратегията на КЗЛД за
развитие в областта на защи-тата на личните данни (Хоризонт2022)
 
 
Обърнете внимание и на тези информационни брошури:
 
-  „10 практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно
защитата на личните данни“ и 
- „Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г .“  
 
 
Актуални въпроси и теми от обществен интерес  и техните отговори,
търсете на сайта на Комисията за защита на личните данни в секция
"Полезна информация",  като например:
 
- Кой може да копира Вашата лична карта
- Видеонаблюдението
- Твоите лични данни и интернет – съвети за деца 
- Личните данни и интернет – съвети за родители 
- Информация за прилагането на Регламент № 211/2011 на Европейския
парламент и на Съвета относно гражданската инициатива 
- Упражняване на правото на достъп до собствени лични данни чрез
получаване на копия от документи, съдържащи лични данни 
- Съвети при кандидатстване за кредитни продукти и други
 

измина една година
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https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=694
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АДВОКАТ 

ЖАНЕТА ФИЛЕВА
Адвокат Жанета Филева,  член на
Софийска адвокатска колегия 
 
Заедно с колеги юристи приведохме
дейността на университет,  болница и
няколко търговски дружества в
съответствие с изискванията на
Регламента за защита на личните данни
(GDPR).
 
Практикувам в сферата на търговското
право, защитата на личните данни,
вещното право, обществените поръчки,
договорното право и други.
 
Ще се радвам да работим заедно и да
разрешим вашия проблем или въпрос.
Свържете се с мен на тел.  0886656699 или
на email :   janeta.m.fi leva@gmail .com
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