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МАТЕРИАЛ

Във връзка с обнародвания в Дъравен вестник
на 26.02.2019г., Закона за защита на личните
данни и с оглед на приетите изменния и допъл-
нения в него относно влезлия в сила на 25 май
2018г. Регламент ЕС 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016г. от-
носно защитата на физическите лица във връз-
ка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за от-
мяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент
относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4
май 2016 г.), настоящият материал има за цел
да отрази по-важните моменти в закона, които
касят администраторите на лични данни по
отношение на въпроси относно:

 Предоставянето и обработването на лични
данни
Обработване на лични данни на деца
Правата на субектите на лични данни
Задълженията на администратора като „рабо-
тодател“ или „орган по назначаването“ 
 Осъществяваното видеонаблюдение в
сгради на Администратора и други.

Ще разберете какво се случва при нарушение
на сигурността на личните данни, както и какво
трябва да съдържа уведомлението до Комисия-
та. 
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първи

ВЪПРОС

В случаите, когато лични данни се предоставят
на администратор на лични данни от субект
на данни без правно основание по чл. 6, па-
раграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в
противоречие с принципите по чл. 5 от същия
регламент, в срок един месец от узнаването
личните данни трябва да бъдат върнати на
лицата, а ако това е невъзможно или изисква
несъразмерно големи усилия, трябва да бъдат
изтрити или унищожени. Изтриването и
унищожаването се документират.
 
Обработването на лични данни, разкриващо
расов или етнически произход, политически
възгледи, религиозни или философски убежде-
ния, членство в професионални съюзи, обра-
ботването на генетични данни, биометрични
данни с цел уникално идентифициране на
физическото лице, данни, свързани със здра-
вословното състояние или сексуалния живот и
сексуалната ориентация на лицето, е разреше-
но, когато това е абсолютно необходимо,
съществуват подходящи гаранции за права-
та и свободите на субекта на данни и е
предвидено в правото на Европейския съюз 

връщане личните данни на лица
изтриване/ унищожаване на данни
разрешено обработване на данни
копиране на лични данни
свободен достъп до ЕГН и личен
номер на чужденец

ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ОБРАБОТ-
ВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

или в законодателството на Република Бъл-
гария.
 
Важен момент от закона е изричното посочва-
не, че документ за самоличност, свидетелство
за управление на моторно превозно средство
или документ за пребиваване, може да се ко-
пира, само ако това е предвидено със
закон.
 
Свободен публичен достъп до информация,
съдържаща единен граждански номер или
личен номер на чужденец, не се допуска, ос-
вен ако закон предвижда друго.
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втори

ВЪПРОС

Обработването на данни на субект на данни – лице, ненавършило 14 години, въз основа на
съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679 е законосъобразно само
ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настой-
ника на субекта на данните.

законосъобразно обработване на
лични данни на деца
определяне възрастовата граница за
получаване на съгласието на роди-
телите

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ НА ДЕЦА

Примери от Европейската комисия

Имате 12-годишна дъщеря. Тя би искала да се присъедини към
популярна социална медийна мрежа и е помолена за съ-
гласие за обработване на информацията за нейната религиоз-
на принадлежност. Вие трябва да дадете съгласието си, в слу-
чай че искате тя да се присъедини към тази социална мрежа.
 

Вашият 17-годишен син възнамерява да участва в онлайн про-
учване за моделите на потребление на дрехи. Сайтът изисква
съгласие за обработване на данните му. Тъй като е навършил
16 години, той може да даде своето съгласие, без да поиска
вашето.

НЕОБХОДИМО Е

съгласие на родител

 НЕ Е НЕОБХОДИМО 

съгласие на родител

В отговор на въпроса "Може ли да се събират лични данни на деца?", Европейската ко-
мисия припомня, че възрастовата граница за получаване на съгласието на родителите се
определя от всяка държава членка на ЕС и може да варира между 13 и 16 години. Позова-
вайки се на член 8 и съображения (38) и (58) от ОРЗД тя дава два примера на своя офи-
циален уебсайт, които споделям с вас:
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трети

ВЪПРОС

Администраторът задължително трябва да
предоставя на субектите на лични данни
най-малко следната информация:

връщане личните данни на лица
изтриване/ унищожаване на данни
разрешено обработване на данни
копиране на лични данни
свободен достъп до ЕГН и личен
номер на чужденец

ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ

Пoсочената по-горе информация, която адми-
нистраторите на лични данни са задължени да
предоставят, може да се опише в Политика
за поверителност, която да се оповести по
подходящ начин – например на интернет
страницата на администратора, в случай, че
разполага с такава. Администраторите, които
са задължени да определят длъжностно лице
за защита на личните данни, следва да опо-
вестят информация за определеното лице,
както и контактите с него.
 
Субeктите на данните имат право да получат
от администратора потвърждение дали се об-
работват лични данни, които ги засягат, и ако
това е така, да получат достъп до тях, както и
информация за:

данните, които идентифицират администра-
тора, и координатите за връзка с него
координатите за връзка с длъжностното ли-
це по защита на данните, когато е
приложимо
целите, за които се обработват личните
данни
правото на жалба до комисията, съответно
до инспектората, и координатите им за
връзка
правото да се изиска от администратора
достъп до, коригиране, допълване или из-
триване на лични данни и ограничаване на
обработването на лични данни, свързано
със субекта на данните
възможността при отказ по ал. 3, по чл. 55,
ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 да упражни пра-
вата си чрез комисията, съответно чрез инс-
пектората

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 и
ал. 2, т. 1 – 3;
обработваните категории лични данни;
личните данни, които са в процес на обра-
ботване, и всякаква налична информация за
техния произход, освен ако тя е защитена от
закон тайна.
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трети

ВЪПРОС

даване възможност на суберкта на
данните да упражни правата си
забавяне, отказване и частично
предоставяне на тази информация
случаи, в които това е възможно

ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ

Освен информацията посочена по-горе, по ис-
кане на субекта на данни или по своя инициа-
тива, администраторът на лични данни може
да предостави на субекта на данните, в кон-
кретни случаи и с цел да му се даде възмож-
ност да упражни правата си, следната допъл-
нителна информация:

правното основание за обработването;
срока, за който ще се съхраняват личните
данни, а ако това е невъзможно – критери-
ите, използвани за определяне на този срок;
когато е приложимо, получателите или кате-
гориите получатели на личните данни, вклю-
чително в трети държави или международни
организации;
когато е необходимо, и друга допълнителна
информация, по-специално в случаите, кога-
то личните данни са събрани без знанието
на субекта на данните.

Администраторът на лични данни може да
забави или да откаже изцяло или частично
предоставянето на информацията по-горе,
когато това е необходимо, за да:

не се допусне възпрепятстването на служеб-
ни или законово регламентирани проверки,
разследвания или процедури;
не се допусне неблагоприятно засягане на
предотвратяването, разкриването, разслед-
ването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказа-
ния;
се защити общественият ред и сигурност;
се защити националната сигурност;
се защитят правата и свободите на други
лица.

След отпадане на изброените обстоятелства,
трябва да се предостави без забавяне искана-
та информация в срок до два месеца.
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трети

ВЪПРОС

възможността адмистраторът на
лични данни да откаже пълно или
частично упражняване на правата на
субектите

ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът на лични данни може да от-
каже пълно или частично упражняване на
правата на субектите на данни по чл. 12 – 22
от Регламент (ЕС) 2016/679,както и да не из-
пълните задължението си по чл. 34 от Регла-
мент (ЕС) 2016/679, когато упражняването на
правата или изпълнението на задължението би
създало риск за:

националната сигурност;
отбраната;
обществения ред и сигурност;
предотвратяването, разследването, разкри-
ването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наложе-
ните наказания, включително предпазването
от и предотвратяването на заплахи за об-
ществения ред и сигурност;
други важни цели от широк обществен ин-
терес и по-специално важен икономически
или финансов интерес, включително парич-
ните, бюджетните и данъчните въпроси, об-
щественото здраве и социалната сигурност;
защитата на независимостта на съдебната
власт и съдебните производства;
предотвратяването, разследването, разкри-
ването и наказателното преследване на на-

рушения на етичните кодекси при регулира-
ните професии;

Като посочените по-горе условията и редът за
прилагането им се определят със закон и в съ-
ответствие с чл. 23, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2016/679.

защитата на субекта на данните или на пра-
вата и свободите на други лица;
изпълнението по гражданскоправни искове.
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четвърти

ВЪПРОС

случаи, в които е необходимо прие-
мането на правила и процедури
нуждата от определяне на срок за
съхранение на лични данни
дейности след изтичане на срока
срок и задължение за връщане на
документи, когато кандитите не са
одобрени за назначаване

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРА-
ТОРА КАТО „РАБОТОДАТЕЛ“  ИЛИ
„ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО“  

Администраторите, в качеството си на „работо-
дател“ или „орган по назначаването“, трябва
да приемат правила и процедури в следните
случаи:

данни, освен ако специален закон предвиж-
да друго.

използване на система за докладване на на-
рушения;
ограничения при използване на вътрешно-
фирмени ресурси;
въвеждане на системи за контрол на достъ-
па, работното време и трудовата дисципли-
на

Едно от най-важните неща, свързани с подбо-
ра на персонал е Администраторите, в ка-
чеството си на „работодател“ или „орган по
назначаването“,  да определят срок за съ-
хранение на лични данни на участници в
процедури по набиране и подбор на персо-
нала, който не може да е по-дълъг от 6 ме-
сеца, освен ако кандидатът е дал своето съ-
гласие за съхранение за по-дълъг срок. След
изтичането на този срок работодателят или
органът по назначаването изтрива или уни-
щожава съхраняваните документи с лични 

Когато в процедурата по подбор на персонал
са изискани да се представят оригинали или
нотариално заверени копия на документи,
които удостоверяват физическа и психичес-
ка годност на кандидата, необходимата ква-
лификационна степен и стаж за заеманата
длъжност, следва тези документи да се вър-
нат на субекта на данни, който не е одобрен
за назначаване, в 6-месечен срок от оконча-
телното приключване на процедурата, освен
ако специален закон предвижда друго.
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ВЪПРОС

видеонаблюдение на публично
достъпни зони

ОСЪЩЕСТВЯВАНОТО ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ В  СГРАДИ НА
АДМИНИСТРАТОРА

Относно извършваното видеонаблюдение на
публично достъпните зони, Администратори-
те следва да приемат и прилагат правила при
систематично мащабно наблюдение на публич-
но достъпни зони, включително чрез видеона-
блюдение, с които въвеждат подходящи техни-
чески и организационни мерки за защита на
правата и свободите на субектите на данни.
 
Правилата за систематично мащабно наблю-
дение на публично достъпни зони съдържат
правните основания и целите за изграждане
на система за наблюдение, териториалния
обхват на наблюдение и средствата за на-
блюдение, срока на съхранение на записите
с информация и изтриването им, правото на
достъп от страна на наблюдаваните лица,
информиране на обществеността за осъ-
ществяваното наблюдение, както и ограни-
чения при предоставяне на достъп до ин-
формацията на трети лица.
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шести

ВЪПРОС

съдържание на регистрите на лични
данни

РЕГИСТРИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторите са длъжни да поддържат
регистър с категориите дейности по обра-
ботване на лични данни, който съдържа:

наименованието и координатите за връзка
на администратора, и когато е приложимо,
на съвместните администратори и на длъж-
ностното лице по защита на данните;
целите на обработването на лични данни;
категориите получатели, пред които са или
ще бъдат разкрити личните данни, включи-
телно получателите в трети държави или
международни организации;
описание на категориите субекти на данни и
на категориите лични данни;
когато е приложимо, информация дали се
извършва профилиране;
когато е приложимо, категориите предаване
на лични данни на трета държава или меж-
дународна организация;
правното основание за операцията по обра-
ботване, включително предаването на дан-
ни, за която са предназначени личните дан-
ни;
когато е възможно, предвидените срокове за
изтриване на различните категории лични
данни;
когато е възможно, общо описание на тех-

ническите и организационните мерки за сигур-
ност по чл. 66.
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относно

СИГУРНОСТТА

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което има вероятност да до-
веде до риск за правата и свободите на субектите на данни, Администраторите без из-
лишно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като са разбрали за нарушението,
уведомяват комисията, съответно инспектората, за него. Когато уведомлението е пода-
дено след срока по изречение първо, в него се посочват причините за забавянето.

Уведомление до Комисията 

Уведомлението до Комисията съдържа най-малко:

описание на нарушението на сигурността на личните данни, включително когато е въз-
можно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и катего-
риите и приблизителния брой на засегнатите записи на лични данни;
името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на данните или на
друго звено за контакт, от което може да се получи повече информация;
описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с
нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки
за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици
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относно

СИГУРНОСТТА

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всяко нарушение на сигурността на личните данни трябва да бъде документирано,
като включва фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите
действия за справяне с него.
 
Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до
висок риск за правата и свободите на субектите на данни, трябва да бъдат уведоме-
ни и субекта на данните за нарушението не по-късно от 7 дни от установяването му.
 
Субектът на данните не се уведомява за нарушението, ако е изпълнено някое от
следните условия:

администраторът е предприел подходящи технически и организационни мерки за защи-
та и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нару-
шението, по-специално мерки, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице,
което няма право на достъп до тях, като например криптиране;
администраторът е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероят-
ност да се реализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни;
уведомяването би довело до непропорционални усилия; в този случай се прави публич-
но съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да са в
еднаква степен ефективно информирани.
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бъдещи

ДЕЙСТВИЯ

БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ,  ВЪВ
ВРЪЗКА С  ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В Закона за защита на личните данни е предвидено, че след като бъде избран нов състав
на Комисията за защита на личните данни, в срок от 3 месеца от избирането й, ще се при-
еме Правилник за дейността на Комисията, дейността на администрацията й и реда за
разглеждане на производствата пред нея, който ще се обнародва в „Държавен вестник“.
 
В 6-месечен срок от влизането в сила на този правилник, лицата, които към момента
на влизане в сила на закона поддържат регистри с лични данни, трябва да ги приве-
дат в съответствие с изискванията на закона и да уведомяват за това комисията.
 
Комисията от своя страна извършва предварителни проверки, регистрира или отказва да
регистрира като администратори лица, които поддържат регистри към момента на влизане
в сила на закона, както и водените от тях регистри в 3-месечен срок от получаването на
заявлението от администратора.


