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Приключенията на Диди и Али 

Здравейте, ние сме Диди и Али. Имаме две малки фирми – пекарна и  

фризьорски салон.  

Искаме да сме изрядни със защитата на личните данни на нашите парньори, 

служители и клиенти и разказваме как успяваме да се справим. 

Първото, което направихме преди две години, когато Алеонора стартира бизнеса 

си, беше да посетим семинар, по време на който научихме основните неща. Сега 

ни е много по лесно да преценим: 

- Какви лични данни можем да събираме и защо; 

- Как да пазим тази информациям 

- Как да я актуализираме, колко време да я пазим, как да я изтриваме 

- Какво да правим, ако някой поиска да знае какви неговни лични данни 

пазим. 

Втората ни задача беше да си намерим консултант, който да ни помогне да 

съставим нужните ни документи, част от които намерихме в интернет. Оказа се, 

че всеки документ трябва да се изготви точно за нашия случай, защото не могат 

да се използват готови бланки   

Али например, разбра, че няма да може да споделя с няко по-жълти издания кои 

звездни клиенти са я посетили без тяхно съгласие. Нито кой депутат жиее във 

входа до един от салоните й. 

Диди пък вече е спокойна, че всички документи, които подписва с доставчиците 

си, са съвсем редовни по отношение на GDPR.  

Диди, кажи ми, трябва ли да гоня хазайна на пекарната ми, за да се съгласи да 

обработвам личните му данни в договора за наем? 

Не, Али, няма нужда от това. И двамата сте посочили личните си данни, защото 

сте имали основание – подписването на договор. Ти, обаче, когато описваш чии 

лични данни обработваш, не трябва да забравяш да го споменеш. 

Кажи ми, Али, колко време трябва смяташ да пазиш този договор?  

Чувствам, че има капан тук. Ако кажа 5 години дали ще позная? 

Виж, този договор е от значение за твоето счетоводство, така че го сложи при 

хартиените документи, които ти е казала да пазиш счетоводителката. Ако трябва 

и 10 години, защото това е важно за данъчните. Но поне вежднъж в годината 

трябва да преглеждате папките и за унищожавате всичко, което не ви е 

необходимо вече. 
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Диди, хайде да приготвим правилата, които ще публикувам на сайта си. 

Откъде ще започнем? 

Преди да започнеш да пишеш варианта за сайта, трябва да подготвиш по-

подробния текст, в който се описва всичко подробно. Важно е да си честна и 

открита, когато пишеш. 

Ще напиша, че ако крадец е заснет от камерата как краде от мен, мога да 

предоставя кадрите освен на полицията, и на медиите, защото това е в 

обществен интерес.  

Добре. Първо в правилата пишем кой е „Администраторът на данни“ – това е 

фирмата, собственик на салоните и пекарната. Тази, с която работниците 

сключват договорите си и която издава фактурите. 

Леле, бях забравила фризьорките.  

Точно така, баничарките и фризьорките сключват договори с нашите фирми. 

Така – уточнихме администратора, той носи отговорността.  

Какво ще се случи обаче, ако фризьорка се разприказва пред жълта медия за 

своя звездна клиентка и тази звездна клиентка подаде жалба? 

Затова е важно ти на тази фризьорка много добре да си обяснила, че ако говори 

по адрес на клиенти, това може да има последствия. В случая вредите на клиента 

не може да са кой знае какви, но при други обстоятелства може да се случи 

следното: клиент се оплаква в Комисията за защита на личните данни, че 

служител на фирмата е оповестил неправомерно факта, че носи перука. Тове е 

довело до преки загуби – прекратен договор за реклама.  

Възможно ли е комисията да наложи глоба?  

Възможно е. Откъде обаче ще се вземат парите за плащане на тази глоба? 

Единият вариянт е – от заплатите на виновната служителка. Това е 

положението.  

Да не забравим да напишем в правилата си, че можем да попитаме клиентите си 

дали са алергични и това не е намеса в личния им живот, а много важна 

информация, за да можем да си свършим работата – аз със закуските, а ти с 

боите за коса. 

В правилата ми ще запиша и че искам препоръки. Искам да зная с кого работя. 

Добре, уточнитехме администратора и това, че се събираме информация за 

служителите и ще я пазим само за срока, който казва законът за счетоводството. 

Сега да видим освен колко време пазим информацията и с кого я споделяме? 

Първо, даваме списъка на служителите и заплатите им на счетоводителката. 

Тя пък си споделя с НАП и НОИ.  
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Ох.  Моята счетоводителса е обработващ лични данни, защото е служител на 

фирма, с която имам договор. Друг път ще водим този разгорвор. Ще споделя 

информация и с куриерската фирма, когато изпращам торта на адрес.  

Ще сложиш ли снимка на клиента на месеца на стената? 

Коя стена – във Фейсбук ли? 

Не е смешно. Разбира се, че няма да го направя, без да го питам. Не е там 

въпросът. Не е достатъчно да питаш. Той трябва да се е съгласил така, че 

това да е видно и за проверяващи, не дай боже. 

Разбрах.  

Но няма да пазя информация за семейното положение, ако не е необходимо – 

трябва да знам, обаче, ако детето на служителката ми е на 4 години и няма 

кой да го гледа, когато се разболее, защото тогава тя ще излезе в отпуск за 

гледане на дете. 

Но нямам право да изпратя имейл на моя приятелка, собственичка на частна 

детска градина, списък на родителине на малки деца във фирмите ми. 

Да не забравиш да напишеш в правилата си, че не обработваш данни на деца. 

Разкажи ми за опасностите. 

Трябва да пазиш информацията за служителите и клиентите си. Не просто да 

заключваш чекмеджето си, а са се грижиш и за защитата на таблета и телефона 

си.  

Ето например телефона – експертите съветват да имаш нов телефон, не са да си 

по-модерна, а за да имаш по-добра защита.  

Най-важното е хората, с които работиш, също да се грижат за сигурността – 

счетоводителя ти, рекламната ти агенция и дори фирмата – доставчик на 

интернет. 

Ако смяташ да занесеш списъка та служителите си с коледните бонуси на 

флашка до счетоводителя, информацията трябва да е защитена с парола или 

криптирана. 

Криптирана? 

Добре, ако е сложно за теб -  сложи парола, но не по-малко от 5 знака и най-

добре две думи, за които само ти се сещаш. 

Това не е трудно. Двете думи може да са от любимата ми песен. 

Става.  

С постъпването на всеки служител трябва да се дава парола за достъп, която, 

ако той напусне трабва да се смени.  
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Например, за да качва новини в профила във Фейсбук продавачката от пекарната 

знае паролата на фирмения профил.  

За публикуване на информация в социалните медии трябва да има написани 

правила 

Така е. Обяснила съм на всичките си служители каква информация не могат да 

публикуват във фирмените профили. 

Първо, не качвай снимки на клиенти във Фейсбук или на сайта си, без тяхно 

разрешение. Ако го направиш, моделът ти може да се оплаче от теб. 

Пазя данните на хората на сигурно място – независимо дали на хартия или 

флашка. Ако нещо им се случи, пак може да ме глобят. 

Да не забравя в правилата на сайта – може да публикуваме информация – мнения 

или снимки на клиенти, но задължително ще пазим писменото им съгласие за 

това. И ако вече не са съгласни – веднага изтриваш снимката, без да се 

обясняваш. 

Сещам се, това е едно от правата ми като собственик на личните ми даннни.  

Разбира се, ето и още едно право  - да поискаш да знаеш каква информация за 

теб се обработва – например онзи шеф пази ли още копие от личната ти карта 

отпреди 12 години? Може да попиташ администратора откъде е получена и да 

поискаш копие на информацията. 

Забранено ли е въобще във фирмата да пазя лични данни? 

Разбира се, че не е забранено. Важно е да имаш основание да я пазиш, да знаеш 

колко време ще го правиш, както и дали е вярна и точна. И затова поне един път 

в годината е добре да си правиш инвентаризация. 

Както на ролките? 

Да, преброяване на данните. Изличното се трие, къса, реже или драска.  

Това последното явно е за някой стар диск със снимки. 

Може и да го нарежеш.  

Добре, кое е най-важното дотук? 

Да си честен с хората, да знаеш задълженията си и техните права. 

Запомних, че трябва всеки път да питам за алергии и да не разчитам на 

записки, първо, защото може да се е появила нова алергия и информацията ми 

да е станала неактуална.  

Браво, Друго? 

Обработвам лични данни, когато искам да знам адреса на клиента, за да му 

доставя поръчката. 

И най-важното - годишно почистване на данните. 
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Кога не обработвам лични данни? 

Не обработваш лични данни, когато поръчваш некролог, защото регламентът не 

се отнася за починали лица. Не обработваш лични данни в нарушение на 

регламента и когато снимаш детето си как се учи да кара колело и пазиш този 

запис на компютъра. Това е така наречено домашно обработване, за семейството. 

Тогава за коя информация се прилага GDPR?  

Регламентът и Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) се прилагат винаги, 

когато някой събира, запазва, използва или разкрива всякаква информация за 

жив човек.  

Правилата не са чак толкова много. GDPR се основава на принципи, които са 

достатъчно гъвкави. 

Нещо като Седемте Божи Заповеди? 

Да, приличат си: Бъди справедлив, пропорционален и не причинявай вреда! 

Ако нарушиш правилата, кой носи отговорност? 

Ако е засегнат например, клиент, отговорността се носи от фирмата. Вече 

фирмата може да търси компенсации от служителя си, допуснал 

нарушението. 

Коя е чувстителната информация? 

Трябва да имаш сериозни основания да събираш информация за нечие здраве, 

сексуален живот или дали е осъждан и защо. 

Затова и трябват специални мерки за пазенето й. 

Винаги трябва да внимаваш, когато изнасяш извън офиса документи или 

лаптопи, съдържащи лични данни. Служителите ти също трябва да внимават 

добре е да ги инстуктираш периодично. 

Това беше към един от седемте гряха, които не трябва да допускаш? 

Да не трябва да нарушават десетте заповеди и да допускаш седемте грехове 

на GDPR? 

Нали казват, че принциписа са 7, защо ги наричаш 10? 

Хайде да ги изброим – първият е законосъобразност, добросъвестност и 

прозрачност, не е 1, а са три. Четири е ограничение на целите, пет - свеждане 

на данните до минимум; шест - точност на данните; седем - ограничение на 

съхранението; осем е цялостност, девет е поверителност, а 10 е отчетност. 

А греховете? 

Греховете са да нарушиш някое от правата на хората. Например да не се 

отговори на искане на така наречения субект на данни – това е човекът, чиито 

лични данни пазите – (обработвате). 



 

Проект BG05M9OP001-1.054-0065 „Подкрепа за устойчив бизнес” 

Да ги преброим – според учебниците са 9, на всъщност са 7:  

1 да не дадеш информация;  

2 да не дадеш достъп;  

3 да не коригираш, да не забравиш или да не ограничиш;  

4 да не пренесеш;  

5 да не се съобразиш с възражение  

6 да не взимаш решение за автоматизирано обработване, включващо 

профилиране; 

7 да не получи защита по съдебен или административен ред. 

Някои казват, че към изискванията не трябва да се забравя и по-високо ниво на 

защита на личните данни на деца 

На децата се полага специална защита на личните данни, тъй като те не познават 

достатъчно добре съответните рискове, последици и гаранции, както и своите 

права, свързани с обработването на лични данни. Ако детето е под 14 години, 

обработването е законосъобразно само при съгласие от носещия родителска 

отговорност за детето. 

Дойдохме си на дувата за съгласието.  

Когато фирмати ти има законово право, задължение или основание за 

обработване на личните данни, например договор, тя няма нито задължение, 

нито потребност да изиска съгласието на лицето. 

Къде е уловката? 

Съгласието трябва да бъде оттеглено толкова лесно, колкото е дадено. 

Имаше и още един капан – при взаимоотношенията с работодателя. 

Съгласието няма да бъде дадено свободно, ако има зависимост в отношенията 

между лицето и администратора. 

Да не забравя да ти напомня, че трябва задължително да отговориш на 

искането. 

Зная, дори в отговора да пише, че за лицето не се обработват лични данни. 

Къде се оплакват хората, ако бъдат нарушени правата им? 

В Комисията за защита на личните данни – българският надзорен орган. 

Решенията на надзорния орган не са окончателни и могат да бъдат обжалвани в 

съда. Обжалване пред съда на действията на комисията може да има и когато тя 

не изпълнява искане или не информира субекта на данните в рамките на три 

месеца след подаване на жалбата или сигнала за напредъка или резултата от 

искането. 

Мога ли да искам компенсация от съда? 
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Да, имаш право на жалба до съда за обезщетение на вреди, настъпили в резултат 

на незаконосъобразно обработване на лични данни.  

Какво да правя, ако получа искане за достъп до информация? 

Първо провери дали човекът, който подава искането, има право да види 

информацията. Зная за случай, в който бивш съпруг е търсил информация в НАП 

какви декларации за доходи е подавала бившата съпруга. Няма как да му се даде 

такава информация. 

После сигурно трябва да следвам вътрешните си процедури 

Точно така, няма универсално решение. Зависи от въпроса, зависи от 

организацията. 

Първият въпрос, на който трябва да си отговориш е, дали като предоставиш 

информацията няма да навредиш на някого. 

Да, може да е човек, а може и да е фирма, защото е възможно да става дума 

за фирмена тайна. 

Тогава няма да я дам. 

Освен, че няма да я дадеш, трябва да отговориш, че няма да я дадеш. 

Ако ме попита някой дали имам информация за него какво правим?  

Отговаряш, при това без да се бавиш ненужно, вече се разбрахме за това. 

Какво са чувствителни данни?  

Информация относно здравето, сексуалния живот или сексуалната ориентация, 

расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или 

философски вярвания или членство в синдикат, данни за генетична и 

биометрична идентификация. Това е информация за: 

• раса или етнически произход 

• политически мнения 

• религиозни вярвания 

• членство в профсъюзи 

• здраве 

• сексуален живот 

• престъпна дейност или обвинения 

• наказателно производство 
 

Злоупотребата с тези данни е възможно да наруши основни права и свободи на 

индивида и може да причини реални щети и вреди. 

Сядам да пиша фирмените си правила. 

Успех! 


