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Този наръчник изразява позицията на „Дунчева Консултинг“ по прилагането на 

Регламента относно защитата на личните данни (GDPR) и Закона за защита на 

личните данни.  

Той има за цел да помогне на работещите в малкия и среден бизнес и 

стартиращи предприятия да разберат техните права и задължения и да следват 

добрите практики.  

Съобразяването с този наръчник помага за спазването на изискванията, но 

самият наръчник не е задължителен.  

Също така обяснява какво се случва, когато някой се оплаче и ролята и 

правомощията на КЗЛД. 

Той съдържа отговорите на често задавани въпроси, свързани със защитата на 

личните данни, обобщава публикации, становища на КЗЛД и съдебни решения 

на Европейския съд. 

Наръчникът излага нашето тълкуване на закона и нашия препоръчителен 

подход, но решения за отделни истории и ситуации винаги трябва да отчита 

конкретните обстоятелства на случай.  

Наръчникът е предназначен за собствениците, но и служителите на малки и 

средни предприятия и стартиращи предприемачи. Специално стартиращия 

бизнес има по-голяма нужда от нъръчници, когато планира политиките си и 

своите приходи и разходи. 

Самите служители в малки и средни компании могат да разберат от наръчника 

защо трябва да правят някои неща. Това е важно, защото при нарушаване на 

GDPR отговорността е на администратора, т . е. работодателя, но той може да 

потърси компенсации от самия служител, нарушил фирмените правила. 

Затова и собствениците, и служителите, трябва да прочетат наръчника. 

Някои от текстовете са от значение за познаване на правата на всеки гражданин 

като субект на данни, т. е . лице, чиито данни се обработват. 

Наръчникът е разделен на три основни секции. 

Първата се доближава до жанра комикс, защото е под формата на диалог. 

Настоящата втора секция съдържа преглед на разпоредбите, подредени по теми. 

Третата е списък с източниците, въз основа на които са формулирани 

конкретните съвети към читателя. 

Всяка от трите части може да се чете отделно, въпреки връзките между тях. 
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Принципи на защита на данните 

Ключът към GDPR е едновременното спазване на десетте принципа за защита на 

данните. Според някои тълкуватели принципите са осем, но първият и шестият 

реално съдържат по повече от един. 

Тези принципи се прилагат по време на целия процес на обработка (освен ако не 

се обосновава изключение).  

В защитата на личните данни има много малко твърди и категорични правила – 

всяка фирма трябва да прецени как те се прилагат към всеки случай.  

Този раздел започваме с кратък преглед на принципите.  

За подробности разгледайте следващия раздел с нормативна база, брошури, 

листовки, решения и становища. 

Принципи 1, 2 и 3: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност 

Личните данни трябва да се събират и използват прозрачно, добросъвестно и 

законно, без причиняване на вреда или намеса в нечий личен живот. 

Законосъобразността е свързана с наличието на поне едно от законовите 

основания за обработването - съгласието на субекта на данните или изброените в 

член 6, параграф 1 от GDPR основания за обработване, т.е. когато обработването 

на лични данни е необходимо за изпълнението на договор, за изпълнението на 

задача, извършвана при упражняване на публични правомощия, за спазване на 

законово задължение, за целите на легитимните интереси на администратора или 

на трета страна или ако е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните 

интереси на субекта на данни. Принципът на добросъвестно обработване 

регламентира предимно взаимоотношенията между администратора и субекта на 

данните. 

Администраторите следва да уведомят субектите на данните и широката 

общественост, че ще обработват данните по законосъобразен и прозрачен начин 

и трябва да могат да докажат, че операциите по обработване са в съответствие с 

ОРЗД. Операциите по обработване не трябва да се извършват тайно и субектите 

на данни следва да са уведомени за потенциалните рискове. Освен това 

администраторите, доколкото е възможно, трябва да действат по начин, който 

точно да съответства на желанията на субекта на данни, особено когато неговото 

съгласие представлява правното основание за обработването на данните. 

Според някои тълкувания принципът на добросъвестност надхвърля 

задълженията за прозрачност и би могъл да бъде свързан и с обработването на 

лични данни по етичен начин. 
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Принцип 4: Ограничение на целите 

Трябва да ви е ясно защо събирате лични данни и какво възнамерявате да 

правите с тях и по-късно не можете да ги използвате за различна и неочаквана 

цел - целта на обработването на данните трябва да бъде определена преди да 

започне обработването.  

Не може да се обработват след време по начин, който е несъвместим с 

първоначалната цел. GDPR предвижда изключения от това правило само за 

целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или 

исторически изследвания или за статистически цели. 

Всяко обработване на лични данни трябва да се извършва за конкретна, ясно 

определена цел. 

Принцип 5: Свеждане на данните до минимум  

Личните данни трябва да са адекватни, уместни и да не са прекомерни за вашите 

цели. С други думи, трябва да имате достатъчно информация, за да свършите 

работата си, но не трябва да пазите нещо, което не ви трябва.  

Обработването на данни трябва да бъде ограничено до необходимото за 

постигане на легитимна цел.  

Личните данни следва да се обработват, единствено ако целта на обработването 

не може да бъде постигната в достатъчна степен с други средства.
2
  

Това означава, че през целия период на съхранение на данните трябва да следите 

все още нужни ли са за постигане на целта ви и дали част от тях вече не са ви 

нужни. 

Принцип 6: Точност  

Личните данни трябва да бъдат точни. На практика това означава, че трябва да 

предприемете разумни стъпки, за да гарантирате, че информацията е актуална.  

Какви стъпки са разумни ще зависи от обстоятелствата.  

Важно е да спазвате този принцип във всички операции по 

обработването.Неточните данни трябва да бъдат своевременно изтрити или 

коригирани. Може да се наложи да проверявате редовно данните, за да се 

осигури точността им.  

Този принцип ще е основание на ваш клиент, например, да поиска корекция на 

данните.
3
 

Принцип 7: Ограничение на съхранението  

Личните данни не трябва да се съхраняват по-дълго от необходимото. 

Ключовият момент е да обмисляте колко дълго ще ви е необходима 

информацията и да я преглеждате периодично. Ако законодателно няма 
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фиксиран срок вероятно ще е необходимо да се запази някаква информация за 

дълги периоди и тогава данните е нужно да се анонимизират.  

Принципът на ограничение на съхранението означава, че личните данни трябва 

да бъдат изтрити или анонимизирани в момента, в който те вече не са 

необходими за целите, за които са били събрани.  

Принцип 8: Цялостност и Принцип 9: Поверителност 

Трябва да имате подходяща сигурност, за да предотвратите изтичането на лични 

данни.  Мерките за сигурност могат да бъдат от техническо и/или 

организационно естество, за да предотвратите случайното или умишленото 

компрометиране на лични данни (например те да бъдат откраднати, изгубени, 

променени или да се злоупотреби с тях). Целесъобразността на мерките за 

сигурност трябва да се определя за всеки отделен случай и да се преразглеждат 

редовно.  

Сигурността и поверителността на личните данни са от ключово значение за 

предотвратяването на неблагоприятни последици за субекта на данни. 

Псевдонимизацията е процес, чрез който личните данни могат да бъдат 

защитени.  

Принцип 10: Отчетност  

Трябва администраторът да бъде в състояние по всяко време да докаже пред 

субектите на данни, обществеността и надзорните органи, че спазва раз-

поредбите за защита на данните. Обработващите лични данни също трябва да 

спазват някои задължения, които са тясно свързани с отчетността (като напри-

мер водене на регистър на извършваните операции по обработване и назначаване 

на длъжностно лице по защита на данните).  

В определени случаи се извършна оценка на въздействието при наличие на висок 

риск за правата и свободите на физическите лица; своевременно уведомяване на 

Комисията за защита на личните данни и субекта на данните при нарушения на 

сигурността и се прилагат доброволни механизми за сертифициране и/или 

спазването на кодекси на поведение. 

Съгласно становището на Работната група по член 29 същността на отчетността 

се състои в задължението на администратора да: 

 въведе мерки, които при нормални обстоятелства ще гарантират, че пра-

вилата за защита на данните се спазват при извършване на операции по 

обработване; и 
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 разполага с готова документация, която доказва на субектите на данни и 

на надзорните органи мерките, които са взети за спазване на правилата за защита 

на данните. 

 

По този начин принципът на отчетност изисква от администраторите да докажат 

активното спазване на правилата, а не просто да чакат субектите на данни или 

надзорните органи да посочват недостатъци. 

В съответствие с принципа на отчетност всеки администратор е длъжен да има 

актуален вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни в 

дружеството/организацията с информация за целите на обработването; описание 

на категориите субекти на данни и на категориите лични данни; категориите 

получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително 

получателите в трети държави или международни организации; когато е 

приложимо - предаването на лични данни на трета държава или международна 

организация, включително идентификацията на тази трета държава или 

международна организация, документация за подходящите гаранции; 

предвидените срокове за изтриване на различните категории данни; общо 

описание на техническите и организационни мерки за сигурност. 

Администраторът има и вътрешна инструкция/правила/процедури/ политика за 

защита на личните данни в съответното дружество/организация, която се 

актуализира поне веднъж годишно. 

Актуален регистър като обработващ лични данни или актуализиране на 

договор/и с обработващите лични данни. 

Актуализирани формуляри на декларациите или другите форми за 

документиране на съгласието на субекта на данните и други формуляри. 
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Кои са условията за законосъобразност / допустимост на 

обработването на лични данни според GDPR? 

Правила за законосъобразно обработване  

 Лични данни могат да бъдат законосъобразно обработвани, ако е изпълнен 

един от следните критерии: 

 обработването се основава на съгласието на субекта на данни;  

 определени договорни взаимоотношения изискват обработването на лични 

данни;  

 обработването е необходимо за спазването на правно задължение на 

администратора;  

 жизненоважни интереси на субектите на данни или на друго лице изискват 

обработването на техните данни;  

 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен 

интерес;  

 законни интереси на администраторите или на трети страни са 

основанието за обработването, но само ако спрямо тях нямат преимущество 

интересите или основните права на субектите на данни.  

Законосъобразното обработване на чувствителни лични данни подлежи на спе-

циален, по-строг режим.  

Поредността на изброяване на основанията не дава преимущество или по-голяма 

тежест на едно основание пред друго.  

Недопустимо е дублирането на правните основания за една и съща операция по 

обработване на лични данни - основанието, на което обработвате данни трябва 

да е ясно установено и единствено валидно, т.е. не трябва да се припокриват две 

или повече основания за обработване за една и съща дейност.  

 

 

 

 

 

 

 

Съгласие 
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Ако сте получили изрично съгласие за обработване на личните данни за една или 

повече цел, то тогава съгласието е легитимно. Съгласието трябва да отговаря 

едновременно на всеки един от следните критерии: да е свободно, без натиск или 

заплаха от неблагоприятни резултати например за работника, да е конкретно – 

да е дадено за всяка конкретно определена цел или категория лични данни, да е 

информирано - дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема 

информация, да е недвусмислено - не се извлича или предполага на основата на 

други изявления или действия на лицето; да е изрично изявление или ясно 

потвърждаващо действие - например с отбелязване на нарочна отметка, чрез 

натискане на определен бутон и др.  

Администраторът има задължението да докаже изричното съгласие на субекта 

на данни.  

Като тест дали съгласието е валидно може да се използва проверката дали при 

оттегляне на съгласието може да спре обработването на лични данни.  

Важно! Съгласие не е необходимо и то е невалидно, а изискването му 

представлява прекомерно обработване на данни, когато данните се обработват 

въз основа на някое от другите основания.  

Пример  

Администратор публичен орган предлага административна услуга, за която 

трябва да обработва лични данни. Искането на съгласие за реализирането на 

услуга, дължима по силата на властнически или административни правомощия 

е недопустимо. Така например при теста за валидност на съгласието ще се 

установи, че за целите на административни услуги не може да бъде оттеглено 

съгласие, т.к. по дефиниция публичните органи обработват данни на други 

основания.  

Важно! Администраторът трябва да гарантира, че съгласието може да бъде 

оттеглено от субекта на данни толкова лесно, колкото е дадено, и по всяко 

време.  

Пример  

Администратор предлага музикално приложение и иска съгласието на 

гражданите да обработва техните музикални предпочитания, за да им 

предложи персонализирани предложения.  

Важно! Предвид фактът че децата са по-уязвима група на обществото, чл. 25в от 

Закона за защита на личните данни предвижда завишена защита за лица 

ненавършили 14 годишн възраст, като изразяването на съгласие от тях е 
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валидно, само ако е дадено от упражняващия родителски права или от 

настойника на детето.  

Референции:  

член 6, както и съобр. (40) от Регламент (ЕС) 2016/679;  

член 7, както и съобр. (32), (33), (42), (43) от Регламент (ЕС) 2016/679;  

Насоки относно съгласието в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.  

Изпълнение на договор  

обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на 

данните е страна с администратора, или за предприемане на стъпки преди 

сключването на договор (преддоговорни отношения).  

Обработването е законосъобразно, ако администраторът има договор с 

физическото лице и трябва да обработва неговите данни във връзка с изпълнение 

на договорно задължение или администраторът няма сключен договор с лицето, 

но са предприети преддоговорни стъпки от страна на субекта на данни (напр. 

предоставяне на персонализирано предложение за даден продукт/услуга).  

Пример  

Компания продава стоки онлайн. Тя обработва данни, необходими за 

предприемане на стъпки по искане на физическото лице преди сключване на 

договора и за изпълнението на договора. Така може да се обработва името, 

адреса за доставка, номера на кредитната карта (при плащане с карта) и т.н.  

Когато субектът на данни прави онлайн покупка, администраторът 

обработва адреса на физическото лице, за да достави стоките. Това е 

необходимо за изпълнение на договора.  

Важно! Формата на договора може да бъде както писмена, така и устна. Във 

всички случаи администраторът следва да докаже наличие на основанието.  

Пример  

При сключване на договор за посредничество при закупуване на недвижим 

имот, агенцията с която работите обработва личните данни за целите на 

реализиране на договора и следователно не е необходимо да се дава съгласие за 

обработването им при всеки оглед или на всеки етап от развитието на 

сделката.  

Референции:  

член 6, както и съобр. (44) от Регламент (ЕС) 2016/679;  

Законово задължение  

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 

прилага спрямо администратора.  
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Общата цел на обработването следва да бъде спазването на правно задължение, 

което е разписано конкретно в или в правото на националното законодателство 

Европейския съюз.  

Администраторът следва да може да идентифицира въпросното задължение или 

чрез позоваване на конкретната правна разпоредба, или по друг начин като 

посочи източника.  

Примери  

Ако сте работодател, за да организирате социалното осигуряване на 

служителите си, законът налага задължение за предоставяне на лични данни 

(например доходи на служителите на съответния държавен орган.  

Финансова институция идентифицира свой потенциален или настоящ клиент 

чрез копие на документ за самоличност (в това число лична карта) в изпълнение 

на законово задължение по Закона за мерките срещу изпирането на пари.  

Управителят на етажната собственост в сграда с режим на етажна 

собственост обработва личните данни на собствениците и обитателите за 

целите на попълване и поддържане на актуална домова книга по силата на 

изискванията на Закона за управление на етажната собственост.  

Референции:  

член 6, както и съобр. (41), (45) от Регламент (ЕС) 2016/679;  

Жизненоважни интереси  

Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси 

на субекта на данните или на друго физическо лице.  

Важно! Жизненоважен интерес в случая означава интерес, свързан с живота и 

здравето на субекта на данни!  

Настоящото правно основание е приложимо в най-висока степен за спешната 

медицинска помощ, в случаите когато трябва да се обработват лични данни за 

медицински цели, но лицето не е в състояние да даде съгласие за обработването.  

Малко вероятно е обработването на лични данни във връзка с планирани 

медицински дейности да се основава на жизненоважните интереси на 

физическото лице. Обработването на лични данни на едно физическо лице с 

оглед защитата на жизненоважните интереси на друго лице или лица също е 

доста ограничено. Съществуват и изключения: например при обработване на 

личните данни на родителите (като фамилна обремененост) когато то е 

необходимо, за да се защитят жизнените интереси на детето.  

Примери  



 

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

Болницата лекува пациент след тежък пътен инцидент; болницата не се 

нуждае от съгласието му да обработва данни от личната му карта, за да 

провери дали това лице съществува в базата данни на болницата, за да открие 

предходни заболявания или да се свърже с неговия близък.  

Важно! В повечето случаи защитата на жизненоважните интереси на 

физическото лице ще възникне в контекста на обработване на данни за здравето 

на лицето. От своя страна тези данни са специалните категории данни, което 

означава, че при обработване на такива данни администраторът следва да вземе 

предвид условията за обработване на специални категории лични данни 

съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.  

Референции:  

член 6 Регламент (ЕС) 2016/679;  

Обществен интерес/ официални правомощия  

Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес 

или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на 

администратора.  

Администраторът следва да документира изпълнението на задача от обществен 

интерес или при упражняването на официални правомощия с цел да може да 

докаже основанието за обработване на личните данни (принципът на отчетност).  

За целите на отчетността администраторите/ обработващите лични данни следва 

да посочат за съответните задачи, функции или правомощия в конкретните 

законови текстове.  

Всяка организация, която упражнява официални правомощия или изпълнява 

конкретна задача в обществен интерес може да се позове на настоящото 

основание. Акцентът е върху естеството на функцията, а не върху естеството на 

организацията.  

Пример  

В общия случай държавните органи, включително органите на местната власт 

и местното самоуправление, обработват законосъобразно лични данни въз 

основа на изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването 

на официални правомощия, а не въз основа на съгласие.  

Важно! Правото на изтриване и правото на преносимост на данни на субектите 

на данните не се прилагат, ако обработването е въз основа на изпълнение на 

задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия. 

Физическите лица обаче имат право на възразят срещу конкретното обработване.  

Референции:  
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член 6, както и съобр. (41), (45), (50) от Регламент (ЕС) 2016/679;  

Легитимни интереси  

Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на 

администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси 

преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на 

данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът 

на данните е дете.  

Администраторът / обработващият личните данни следва да документира 

решението си за позоваване на легитимен интерес при обработване на личните 

данни, демонстрирайки съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (принципът на 

отчетност). Субектите на данни следва да са информирани в детайли относно 

позоваването на настоящото правно основание.  

С оглед защитата на правата на физическите лица, администраторът / 

обработващият лични данни следва да приложи така наречения „тест за 

пропорционалност“, който може да съдържа:  

Цел: преследва ли се легитимен интерес? (необходима проверка за наличие на 

други правни основания за обработване на лични данни)  

Необходимост: необходимо ли е обработване на лични данни за постигането на 

тази цел? (възможно ли е целта да бъде постигната без да се обработват лични 

данни или да се обработват в по-малък обем)  

Пропорционалност: надхвърлят ли интересите на физическите лица легитимния 

интерес на администратора? (степента на намеса в личната сфера на субекта на 

данни съпоставима ли е с важността на легитимния интерес на администратора)  

Примери  

Вашата организация гарантира мрежовата си сигурност, като наблюдава 

използването на компютърните устройства на служителите си. 

Организацията може да обработва лични данни за тази цел, само ако е избран 

метод, който ограничава правата за неприкосновеността на личния живот и 

защита на данните на служителите в най-малка степен, например чрез 

ограничаване на достъпността на определени уебсайтове. Във всички случаи 

служителите и заинтересованите лица следва да са информирани за това.  

Застрахователна компания обработва лични данни във връзка с превенция на 

застрахователни измами. обработването на лични данни е въз основа на 

легитимния интерес на администратора.  

Референции  

член 6, както и съобр. (47), (48), (49) от Регламент (ЕС) 2016/679;  
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Тъй като съгласието е едно от алтернативните основания за законосъобразно 

обработване на лични данни, администраторът следва да е в състояние да 

докаже, че съгласието е свободно изразено, конкретно, информирано, 

недвусмислено и е дадено с активно действие чрез изрично изявление или ясно 

потвърждаващо действие, вкл. онлайн. Мълчанието на лицето или 

предварително отметнати квадратчета за съгласие не могат да се приемат за 

валидно съгласие. 

Недопустимо е съгласието да бъде обвързано с предварителни условия от страна 

на администратора или да води до неблагоприятни последици за лицето при 

отказ да го предостави или ако впоследствие го оттегли. 

Съгласието може да не бъде счетено за валидно, ако съществува зависимост или 

неравнопоставеност между субекта на данни и администратора, напр. в 

отношенията между гражданин и публичен орган или между работник и ра-

ботодател. 

В съответствие с принципа за отчетност на администраторите на лични данни, 

съгласието следва да бъде документирано с цел доказване на неговото наличие. 

Лицето има право да оттегли своето съгласие по всяко време, като начинът за 

това следва да бъде толкова лесен и достъпен, колкото начинът, по който 

съгласието е било дадено. 

В случай на пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете 

под 14 години (напр. регистрация в социална мрежа или откриване на 

електронна поща) администраторът следва да изисква съгласие, респ. 

потвърждение от носещия родителска отговорност за детето. 

Ако администраторът на лични данни разполага със законово право или 

задължение, или друго правно основание за обработване на личните данни на 

лицата, като например договор, той няма нито задължение, нито потребност да 

изиска съгласието на лицето. 

 

 

Законни интереси, преследвани от администратора или от трета 

страна 

 

Преди да разгледаме законните интереси на субектите на данни да видим 

законните интереси на администратора Член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД 

предвижда, че личните данни могат да бъдат обработвани законосъобразно, ако 
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обработването „е необходимо за целите на легитимните интереси на 

администратора или на трета страна или страни /с изключение на публични 

органи при изпълнението на техните задачи/, на които се разкриват данните, 

освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите или основните 

права и свободи на субекта на данните, които изискват защита“. 

В Становището си относно понятието за законосъобразни интереси на 

администратора на данни Работната група по член 29 подчертава, че при 

търсенето на баланс между законните интереси на администратора и интересите 

на основните права на субекта на данни решаваща роля имат отчетността и 

прозрачността, както и правата на субектите на данни на възражение срещу 

обработването на данните им или срещу това данните да бъдат достъпни, 

променяни, заличавани или прехвърляни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на физическите лица 

 

Според Общия регламент за защита на личните данни субектът на данни 

(физическото лице, за което се отнасят данните) има право: 

• да е информиран във връзка с обработването на личните му данни от 

администратора; 
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• на достъп до собствените си лични данни; 

• на коригиране (ако данните са неточни); 

• да поиска изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“), което 

обаче не е абсолютно; 

• да подаде искане за ограничаване на обработването от страна на 

администратора или обработващия лични данни; 

• на преносимост на личните данни между отделните администратори; 

• да възрази срещу обработването на негови лични данни; 

• да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за 

него или по подобен начин го засяга в значителна степен; 

• на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата му са 

били нарушени. 

Всеки администратор трябва да се подготви да приеме искане за упражняване на 

права. Тук е особено важно обучението на персонала, защото във всеки момент, 

във всеки офис на администратора може да влезе човек, който да попита: 

Къде да подам искане да бъда забравен от вашата фирма? или Къде да се оплача, 

че обработвате мои лични данни? 

И всеки служител трябва да може да отговори къде и как се подава искането и 

къде са описани данните, което това искане трябва да съдържа. 

В същото време служителите трябва да познават правата, които Регламент 

2016/679 предоставя на лицата, за да спестят на работодателя си жалби до 

Комисията за защита на личните данни и до съда. 

Например може да е разумно лицето да се възползва от право на изтриване на 

лични данни, когато те се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно 

основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена 

първоначална цел, за която са били събрани и др.). 

За това е важно администраторът да има подробни вътрешни процедури за 

приемане, разглеждане и отговаряне в едномесечен срок на искания от 

физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни и 

създаване на организация за прилагането им на практика.  

И всички негови служители трябва да познават тези процедури, което, за да се 

постигне, е нужно постоянно обучение. 

 

Информираност 
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Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за 

администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. 

Тази информация включва: 

• Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за 

връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните 

(ако има такова); 

• Целите и правното основание за обработването; 

• Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; 

• Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна 

(когато е приложимо); 

• Срокът на съхранение на личните данни; 

• Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилирането (ако има такова); 

• Информация за всички права, които субектът на данни има; 

• Правото на жалба до надзорния орган. 

Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага 

с нея или е налице законова забрана или обективна невъзможност. 

 

Изтриване на неговите лични данни - Правото да бъдеш забравен 

 

Правото на изтриване (или „правото да бъдеш забравен“) дава възможност, 

когато субектът на данни не желае данните му да бъдат обработвани и не 

съществуват законни основания за тяхното съхранение, да поиска те да бъдат 

заличени при едно от следните основания: 

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани 

или обработвани по друг начин; 

· субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава 

обработването на данните; 

· субектът на данни възразява срещу обработването и няма преимуществено 

законово основание за продължаване на обработването; 

· личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

· личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение; 
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· личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество на дете и съгласието е дадено от носещия 

родителска отговорност за детето. 

„Правото да бъдеш забравен“ не е абсолютно право. Съществуват ситуации, в 

които администраторът има възможност да откаже да изтрие данните, а именно 

когато обработването на конкретните данни е необходимо за някоя от следните 

цели: 

· за упражняване правото на свобода на изразяване и информация; 

· за изпълнение на правно задължение или на задача от обществен интерес или 

упражняване на публична власт; 

· за целите на общественото здраве; 

· архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски, исторически 

изследвания или статистически цели; 

· за установяване, упражняване или защитата на правни претенции. 

„Правото да бъдеш забравен“ в онлайн средата, изисква от администратора, 

който е направил личните данни обществено достъпни (напр. чрез публикуване в 

интернет) да уведоми другите администратори, които обработват тези лични 

данни, да изтрият всякакви връзки към тях или техните копия или реплики. Това 

се отнася преди всичко за интернет търсачките. 

 

Право на възражение срещу обработването на лични данни  

 

При възражение срещу обработването на лични данни администраторът е 

длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват 

убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите, 

правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции. 

Важно е да се знае, че при възразяване срещу обработването на лични данни за 

целите на директния маркетинг, обработването следва да се прекрати незабавно 

и безусловно.  

Физическите лица винаги имат право да възразят срещу обработването на 

личните им данни, независимо кое правно основание се прилага. 

 

Преносимост 
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С цел да отговори на новите реалности и да улесни физическите лица, новият 

Регламент въвежда т.н. „право на преносимост“. Субектът на данните има право 

да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на 

администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор 

без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са 

предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно 

задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато 

упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има 

право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор 

към друг, когато това е технически осъществимо. 

 

Профилиране 

 

Профилирането е автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценяване 

на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, вкл. за анализиране или 

прогнозиране на поведението му, изпълнението на професионалните му 

задължения, икономическото му състояние, здраве, лични предпочитания, 

интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение. 

В голямата си част профилирането се извършва в онлайн среда. То се използва 

най-често за целите на директния маркетинг, оценка на кредитоспособността, 

набиране на персонал и др. 

Физическото лице - обект на профилиране, следва да бъде информирано за 

извършването му и за последствията от него. Тази информация може да бъде 

предоставена графично, напр. чрез стандартизирани икони, така че по лесно 

видим, разбираем и ясно четим начин лицето да се запознае с планираното 

профилиране. То има право да възрази срещу профилирането по всяко време. 

Профилирането не следва да води до дискриминация на лицата въз основа на 

тяхната раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание 

или убеждение, членство в синдикални организации, генетичен или здравен 

статус или сексуална ориентация. Профилирането не може да се прилага спрямо 

дете. 

Профилирането по правило поражда висок риск за правата и свободите на 

физическите лица. За тази цел, администраторът следва да извърши оценка на 
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въздействието върху защитата на данните, когато те се обработват с цел 

профилиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определения 
 

Какво е „лични данни“? Дефиницията в GDPR е сложна: 
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 „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано 

(„субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е 

лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално 

чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 

местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 

специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, 

умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 

физическо лице; 

По същество личните данни са: 

• всяка информация за жив човек, който може да се идентифицира 

• което е (или ще бъде) запаметено на компютър или друго цифрово устройство, 

или систематизирана така, че да може лесно да се намери. 

GDPR определя някои видове информация като „чувствителни лични данни“.  

Чувствителни лични данни: 

Това е информация за: 

• раса или етнически произход 

• политически мнения 

• религиозни вярвания 

• членство в профсъюзи 

• здраве 

• сексуален живот 

• престъпна дейност или обвинения 

• наказателно производство 

Няма пряка забрана за използване на чувствителни лични данни, но има 

ограничения и допълнителни законови изисквания за съхранението им.  

Какво се счита за „обработка“?  

Почти всичко се счита за „обработка“. Събиране, използване, съхраняване, 

публикуване или изхвърляне - всичко това е „обработка“.  

Трудно е да се посочи нещо, което може да направи с данни, което да не се счита 

за обработка.  

Определението в GDPR конкретно включва получаване, записване, държане, 

организиране, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, 

използване,разкриване, предаване, разпространение, подравняване, 

комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване на данни.  
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„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, 

извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 

други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, 

съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, 

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните 

стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или 

унищожаване; 

• Администратор на данни - лицето, което решава защо и как личноданните се 

обработват. Това обикновено е организация, но може да бъдеиндивидуално, ако 

действат по собствена инициатива - например aблогър или журналист на 

свободна практика. Администраторът на данни е този отговорен за спазването на 

GDPR. Ако работят два администратора на данни заедно те могат да носят 

солидарна отговорност. 

„администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 

агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя 

целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и 

средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или 

правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за 

неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в 

правото на държава членка; 

• Обработващ данни - някой, който администраторът на данни инструктира да 

обработваданни от тяхно име - обикновено подизпълнител. (Служителите са 

част от администратора на данни, а не отделни обработващи на данни.) 

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен 

орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на 

администратора; 

• Субект на данните - физическото лице, за което личните данни се отнасят. 

• Трета страна - някой друг, който не е администраторът на данни, негов 

служител, обработващ данни или субект на данни. 

 

 

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 
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права, свързани с обработването на лични данни. Тази специална защита следва 

да се прилага по-специално за използването на лични данни на деца за целите на 

маркетинга или за създаване на личностни или потребителски профили и 

събирането на лични данни по отношение на деца при ползване на услуги, 

предоставяни пряко на деца. Във връзка с прякото предлагане на услуги на 

информационното общество на деца, обработването на данни на дете е 

законосъобразно, ако детето е поне на 14 години. Ако детето е под 14 години, 

това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е 

дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срокове за съхранение на лични данни по договори с УО на 

Оперативни програми  

 

Опаративна програма „Развитие на човешките рекурси“ РЧР 
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При изпълнение на проекти по оперативни програми цялата документация по 

проекта се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени версии 

верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се 

извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като 

счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за 

съхранение на документацията, указани в чл.140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 

г. допълнен с чл. 272, параграф 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 

Европейския Парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 

1296/2013, (ЕС) №1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 

1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение 

№ 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. 

Всички разходооправдателни и други документи с доказателствена стойност за 

операции, за които сумата на допустимите разходи не надвишава левовата 

равностойност на 1 000 000 евро се съхраняват за период от три години, считано 

от 31 декември след предаването на отчетите, в които са включени разходите по 

операцията от страна на УО, за което последният уведомява Конкретния 

бенефициент. 

Съгласно чл. 132 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/ 1046 г. на Европейския 

парламент и на Съвета, бенефициентът съхранява отчетната документация, 

оправдателни документи, статистически данни и други записи във връзка с 

отпуснати безвъзмездни средства за период от пет години след окончателно 

плащане. По отношение на документация във връзка с одити, обжалвания, 

съдебни дела или подадени искове за вземания, възникнали от изпълнението на 

проекта, се съхранява до приключването на тези одити, обжалвания, съдебни 

дела или искове. 

В случай, че национален нормативен акт или нормативен акт на Общността 

предвижда по-дълъг срок на съхранение на документи от горепосочените, се 

прилага съответната специфична разпоредба. 

Кандидатът/партньорът/ите документират и събират цялата информация относно 

прилагането на Регламента (ЕС) № 1407/2013. Така съставените документи 

трябва да съдържат цялата информация, която е необходима, за да се докаже, че 

са спазени условията по Регламент (ЕС) № 1407/2013. Документацията относно 

индивидуалните помощи de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни 

години, считано от датата на тяхното предоставяне. Документацията относно 

схемите за помощ de minimis се съхранява за период от 10 бюджетни години от 
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датата, на която е предоставена последната индивидуална помощ по такава 

схема. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 

ОПИК  

По всяко време Управляващият орган може да извърши документална проверка 

на декларираните от кандидатите данни и/или да изиска допълнителна 

информация или разяснения от тях. 

При деклариране на неверни данни от страна на кандидатите ще бъде 

уведомявана прокуратурата. 

Проектното предложение се подава лично или чрез упълномощено лице като за 

подадените данни и обстоятелства лицата носят наказателна отговорност по чл. 

313 от НК, като редът и начинът за проверките на истинността на декларираните 

обстоятелства и предоставената информация са описани в Постановление № 91 

от 11 май 2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представени от 

кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, във 

връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за 

изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от закона за управление на средствата 

от европейските структурни и инвестиционни фондове (Обн. ДВ. бр.43 от 13 

Май 2020г.). 

Поради възможността от извършване на последващи проверки както от УО на 

ОПИК, така и от други организации, кандидатите следва да съхраняват 

минимум 10 (десет) години оригиналите на документи, свързани с 

изпълнението на проекта, и да ги предоставят при поискване. 

Кандидатите по настоящата процедура следва да имат предвид, че с подаването 

на Формуляра за кандидатстване по настоящата процедура същите се съгласяват 

личните данни на физическите лица, които може да бъдат подавани във връзка с 

проекта, вкл. за целите на отчитането му, да се ползват съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент на Съвета от 27.04.2016 г., относно защита 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

 

Какво са чувствителни данни? 
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Според Общия регламент относно защита на данните (GDPR) някои видове 

лични данни са много чувствителни и задължава администраторите да им 

осигурят допълнителна защита. Това са специалните категории лични данни. Те 

включват 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 са най-чувствителните лични данни, които администраторът може да 

обработва. Злоупотребата с тези данни е възможно да наруши основни права и 

свободи на индивида и може да причини реални щети и вреди. 

Поради възможните рискове се очаква администраторите да предприемат всички 

необходими предпазни мерки за защита на тези данни. 

Как организациите трябва да подходят към обработката на специални категории 

данни? 

Първо, необходимо е законно основание. Нужен е и документ, който очертава за 

всеки администратор мерките и политиките, които спазва по отношение на 

данните, които обработва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания за отказ от страна на администратора 
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Администраторът може да откаже да изпълни искане, например за предоставяне 

на копия на личните данни. 

Мотив за отказа може да е фактът, че субектът на данни вече разполага с 

исканата информация (в случай на упражняване на правото на информация по 

чл. 13 и 14 от ОРЗД).  

Друго основание за отказ е, че предоставянето на исканата информация се оказва 

невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия (в случай на упражняване 

на правото на информация по чл. 14 от ОРЗД).  

При наличие на вероятност предоставянето на исканата информация да направи 

невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на обработването 

на данни (в случай на упражняване на правото на информация по чл. 14 от 

ОРЗД), също може да се издаде отказ, стига администратрът да може да докаже 

вероятността предоставянето на исканата информация да стане пречка за 

постигане на целите на обработване на данните.  

Основание за отказ от страна на администратора има при опасност 

предоставянето на копие от данните да повлияе неблагоприятно върху правата и 

свободите на други лица. Тогава администраторът следва да може да докаже, че 

копието от данните не може да се предостави по начин, който не засяга правата 

и свободите на други лица (например чрез заличаване).  

Когато може да се предостави копие по начин, който не засяга други лица, 

администраторът изпълнява искането за достъп като могат да се предоставят и 

копия от лични данни, които са в процес на обработване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правото на защита 
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Правата на лицата по отношение защитата на техните лични данни е 

препоръчително най-напред да бъдат упражнени пред администратора. Прякото 

сезиране на надзорния орган или на съда не би било от полза, тъй като в голяма 

част от случаите това би могло да забави тяхното удовлетворяване. 

Субектът, който е бил сезиран в качеството на администратор, трябва да реагира 

на искането в рамките на срока, определен от законодателството, дори ако в 

отговор просто се казва, че не се обработват данни относно лицето, отправило 

искането.   

Следва да се има предвид, че преди да отговори на искането/жалбата, 

администраторът трябва да установи самоличността на лицето, отправило 

искането, за да определи дали то действително е лицето, за което се представя, и 

по този начин да предотврати сериозно нарушение на изискванията за 

поверителност. Когато изискванията в закона за установяване на самоличността 

на субекта на данните, подаващ искането, не са достатъчни, те трябва да бъдат 

определени с решение на администратора. Принципът за добросъвестно 

обработване обаче изисква администраторите да не налагат прекалено тежки 

условия за установяване на самоличността. Достатъчно е да се изиска 

минимален обем от данни, които позволяват идентифицирането. Например три 

имена и дата на раждане. Минималният обем от данни, достатъчен на 

администратора за идентифицирането на едно лице, може да варира в различни 

случаи. 

Регламентът предвижда исканията, свързани със защитата на данните да се 

обработват и да им се отговаря безплатно от страна на администратора. 

След като разгледа искането, администраторът на данните, в предвидения от 

закона срок, трябва да: 

• да уважи искането и да уведоми лицето как искането му е било изпълнено; или 

• да уведоми лицето, отправило искането, защо неговото искане няма да бъде 

уважено. 

Винаги, когато едно лице прецени, че неговите лични данни са обработени по 

начин който не съответства на законовите изисквания, то има право на защита. 

Субектът на данни може да подаде жалба до надзорния орган по защита на 

личните данни (за Република България това е Комисията за защита на личните 

данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; електронна 

поща:  kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg; телефон за 

консултации по прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679: 02/91-53-555). Във 

връзка с това, той трябва да получи информация от надзорния орган относно 

mailto:kzld@cpdp.bg
https://www.cpdp.bg/index.php
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напредъка или резултата от процедурата по неговия случай, както и 

възможностите за обжалване на решението на надзорния орган. Формулярът и 

съдържанието на образеца на жалбата се определят от надзорния орган и в него 

трябва да се съдържа поне следната информация: 

- данни за искателя (субекта на данни) – имена, адрес, телефон за връзка, 

електронен адрес (при наличие); 

- естеството на искането – описание на фактите по конкретния случай; срещу 

кого е искането/жалбата, ако има данни за това; 

- друга информация или доказателства във връзка с искането – документи, 

снимки, извлечения или всички други доказателства, свързани със случая, и 

които законът допуска; 

- дата и подпис. 

Всяко физическо или юридическо лице има право на ефективна съдебна защита 

срещу правно обвързващо решение на надзорен орган, което се отнася до тях. 

Това означава, че решенията на надзорния орган не са окончателни и могат да 

бъдат обжалвани в съда. Обжалване пред съда на действията на надзорния орган 

по защита на личните данни може да има и когато той: 

- 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. 

Субектът на данните има правото да подаде жалба до компетентния съд за 

обезщетение на вреди, настъпили в резултат на незаконосъобразно обработване 

на лични данни. В същото време, всяко лице, което е претърпяло имуществени 

или неимуществени вреди в резултат на нарушение на закона, има право на 

обезщетение от администратора или обработващия за претърпените вреди. 

Жалбата следва да бъде разгледана съобразно общите процесуални правила за 

съдебна защита при настъпили вреди. 

Могат ли физическите лица, които считат, че правата им са нарушени, да 

търсят защита по административен пред? 

Ако физическите лица считат, че правото им на защита на личните данни и 

неприкосновеност е било нарушено, то те могат да подадат жалба пред 

съответния надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, 

място на работа или място на предполагаемото нарушение. 

Имат ли право физическите лица и на защита по съдебен ред? 

Да, физическите лица имат право на защита по съдебен ред. Производствата 

срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред 
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съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обработващият 

лични данни има място на установяване.  Като алтернативен вариант такива 

производства могат да се образуват пред съдилищата на държавата членка, в 

която субектът на данните има обичайно местопребиваване, освен ако 

администраторът или обработващият лични данни е публичен орган на държава 

членка, действащ в изпълнение на публичните си правомощия. 

Физическите лица също така имат право на ефективна съдебна защита срещу 

задължителните решения на надзорния орган, отнасящи се до тях, като в този 

случай производството се развива пред съдилищата на държавата членка, в която 

е установен надзорният орган. 

Имат ли право физическите лица на обезщетение за претърпени вреди? 

Съгласно Регламента всяко лице, което е претърпяло материални или 

нематериални вреди в резултат на нарушение на настоящия регламент, има 

право да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни 

за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с упражняването на 

правото на обезщетение се образуват пред съдилища, компетентни съгласно 

правото на съответната държава членка. 

Субектите на данни, надзорните органи, администраторите или обработващите 

лични данни могат в хода на производство на национално равнище да поискат от 

националния съд да изиска разяснение от Съда на ЕС относно тълкуването и 

валидността на актове на институции, органи, служби или агенции на ЕС. 

Подобни разяснения се наричат преюдициални заключения. Те не предлагат 

пряка правна защита на жалбоподателя, но позволяват на националните 

съдилища да гарантират, че прилагат правилното тълкуване на правото на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжностно лице по защита на данните 
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Длъжностното лице по защита на данните играе ключова роля за осигуряване на 

законосъобразното обработване на лични данни в структурата на 

администратора. То трябва да разполага с професионални качества и експертни 

познания в областта на защитата на личните данни (законодателство и 

практика). 

Основната задача на длъжностното лице е да информира и съветва 

администратора и неговите служители по всички въпроси, свързани с 

обработването и защитата на личните данни. Важно е да се знае, че то не 

определя целите и средствата за обработване на данни и съответно 

администраторът не може да прехвърли своята отговорност за неспазване на 

изискванията на Общия регламент върху него. Поради този причина 

длъжностното лице по правило не може дазаема ръководни позиции, пряко 

свързани с обработването на лични данни в организацията на администратора, за 

да се избегне конфликт на интереси. В същото време длъжностното лице следва 

да разполага с висока степен на независимост, за да изпълнява ефективно своите 

консултативно-превантивни функции. Администраторът няма право да дава 

указания или нареждания във връзка с изпълнението на задачите на 

длъжностното лице по защита на данните, което следва да се отчита директно на 

висшия мениджмънт в организацията на администратора. 

Задължение да определят длъжностно лице по защита на данните имат следните 

администратори налични данни (физически и юридически лица): 

· публичен орган или орган на местно самоуправление; 

· администратори, които извършват системно и мащабно наблюдение на 

субектите на данните; 

· администратори, които извършват мащабно обработване на специални 

(чувствителни) лични данни; 

· в други, предвидени в закон случаи. 

Длъжностно лице по защита на данните може да изпълнява функциите си въз 

основа на един от следните алтернативни начини: 

· назначаване на служител в дружеството или организацията; 

· съвместяване с друга длъжност, стига да не се поражда конфликт на интереси; 

· по граждански договор/договор за услуга. 

Задължение да определят Длъжностно лице по защита на данните имат следните 

администратори на лични данни (физически и юридически лица): • публичен 

орган или орган на местно самоуправление; • администратори, които извършват 

системно и мащабно наблюдение на субектите на данните; • администратори, 
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които извършват мащабно обработване на специални (чувствителни) лични 

данни; • в други, предвидени в закон случаи.  

Определяне на Длъжностно лице по защита на данните по един от следните 

алтернативни начини: • назначаване на служител в дружеството или 

организацията; • съвместяване с друга длъжност (без конфликт на интереси); • по 

граждански договор с външно за организацията физическо лице.  

Квалификация на Длъжностното лице по защита на данните: да има експертни 

познания в областта на защитата на данните - законодателство и практика.  

Обучение на длъжностното лице по защита на данните: • първоначално; • 

текущо. (Препоръчително е да се определи Длъжностно лице по защита на 

данните преди да се премине към следващите стъпки.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на въздействието 

 

Работната група по член 29 е издала насоки относно оценката на въздействието 

върху защитата на данните и начина на определяне дали съществува вероятност 
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обработването да породи висок риск. Тя е разработила девет критерия, за да 

помогне да се определи дали в конкретен случай се изисква оценка на 

въздействието върху защитата на данни: 1) оценка или точкуване; 2) 

автоматизирано вземане на решения с правни последици или подобни сериозни 

последици; 3) систематично наблюдение; 4) чувствителни данни; 5) мащабно 

обработване на данни; 6) търсене на съвпадение или съчетаване на набори от 

данни; 7) данни относно уязвими субекти на данни; 8) иновативно използване 

или прилагане на нови технологични или организационни решения; 9) 

операциите по обработването сами по себе си „възпрепятстват субектите на 

данни да упражняват дадено право или да използват някоя услуга или договор“. 

Работната група по член 29 е въвела практическото правило, че операциите по 

обработване, които отговарят на по-малко от два критерия, представляват по-

нисък риск и за тях не се изисква оценка на въздействието върху защитата на 

данните, докато за тези, които отговарят на два и повече критерия, се изисква 

такава оценка. В случаите, когато не е ясно дали се изисква ОВЗД, Работната 

група по член 29 препоръчва все пак да се извърши такава оценка, тъй като тя 

представлява „полезен инструмент, който помага на администраторите да 

спазват законодателството в областта на защитата на данните“. Когато се 

въвежда нова технология на обработване на лични данни, е важно да се извърши 

оценка на въздействието върху защитата на данните. 

Оценката на въздействието е важен инструмент за отчетност, тъй като помага на 

администраторите не само да спазват изискванията на Общия регламент за 

защита на личните данни, но и да демонстрират, че са взети подходящи мерки, за 

да се гарантира спазването на регламента. Оценката на въздействието е процес, 

предназначен: 

· да опише обработването на лични данни, 

· да оцени необходимостта и пропорционалността на обработката и 

· да спомогне за избора на най-подходящите технически и организационни 

мерки за защита. 

Оценката на въздействието може да се отнася до единична операция за 

обработване на данни или до многобройни повтарящи се или сходни операции. 

В съответствие с подхода, основан на риска, въведен с Общия регламент за 

защита на личните данни, извършването на оценка на въздействието върху 

защитата на личните данни не е задължително за всяка операция по обработване. 

Тя се изисква само когато обработването на лични данни има вероятност да 

доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица. 
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Операции по обработване, които по правило пораждат висок риск, са например 

извършването на: 

· автоматично вземане на решения, включително профилиране; 

· мащабно обработване на данни, разкриващи расов или етнически произход, 

политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в 

синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за 

здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната 

ориентация, както и данни за предишни осъждания на лицето; 

· систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона. 

Оценка на въздействието може да бъде извършена от самия администратор, 

негов служител или от лице, външно за организацията, но отговорността за 

извършването й остава на самия администратор. Администраторът 

задължително трябва да потърси съвет от служителя по защита на данните, 

когато такъв е определен, а взетите решения следва да бъдат документирани. 

Общият регламент за защита на личните данни определя минималното 

съдържание на оценката на въздействието: 

· системен опис на предвидените операции по обработване и целите на 

обработването, включително, ако е приложимо, преследвания от администратора 

законен интерес; 

· оценка на необходимостта и пропорционалността на операциите по 

обработване по отношение на целите; 

· оценка на рисковете за правата и свободите на субектите на данни, 

· мерките, предвидени за справяне с рисковете, включително гаранциите, 

мерките за сигурност и механизмите за осигуряване на защитата на личните 

данни и за демонстриране на спазването на настоящия регламент, като се вземат 

предвид правата и законните интереси на субектите на данни и на други 

заинтересовани лица. 

Администраторът задължително провежда предварителна консултация с КЗЛД, 

ако оценката на въздействието върху защитата на данните покаже, че 

обработването ще породи висок риск, ако не се предприемат ефективни мерки за 

ограничаването му. 

Защитата на личните данни на етапа на проектирането (privacy by 

design) и по подразбиране (privacy by default) 
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Защитата на личните данни на етапа на проектирането и по подразбиране 

са нови задължения за администраторите на лични данни, въведени за първи път 

с Общия регламент за защита на данните. Независимо че основната им цел е да 

се намалят и по възможност елиминират рисковете за личната 

неприкосновеност, прилагането им от администраторите на практика спомага за 

намаляване на евентуални последващи разходи за привеждане на 

информационните системи в съответствие с изискванията на регламента. 

Защита на личните данни на етапа на проектирането се изразява в 

задължението на администраторите да въведат подходящи технически и 

организационни мерки преди започването на обработката на лични данни (на 

етапа определяне на целите и средствата за обработване), като осигурят тяхното 

прилагане през целия жизнен цикъл на данните. Това задължение е от 

съществено значение в контекста на новите технологии и предоставянето на 

услуги на информационното общество. Защитата на етапа на проектиране трябва 

да бъде взета предвид още от началните етапи на планиране, изграждане и 

функциониране на всеки бизнес процес, информационна система и/или 

предоставянето на услуга, продукт или приложение. 

Изборът на конкретни технически и организационни мерки зависи изцяло от 

администратора, който следва да отчита достиженията на техническия прогрес, 

разходите за прилагане, естеството, обхвата, контекста и целите на 

обработването, както и породените от обработването рискове с различна 

вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица. Такива 

подходящи мерки биха могли да бъдат псевдонимизация и/или криптиране на 

данните, залагане на функционалности за автоматизирано отчитане на сроковете 

за съхранение и автоматичното им изтриване след изтичането им и др. 

Защита на личните данни по подразбиране изисква администраторите да 

прилагат механизми, които по подразбиране гарантират изпълнението на 

следните изисквания: 

· Само минималното количество лични данни и операции по обработване, които 

са абсолютно необходими за постигането на всяка специфична цел, биват 

обработвани; 

· Данните са съхранявани за минималния срок, абсолютно необходим за 

постигане на целите на обработване (например, за периода необходим да се 

предостави съответния продукт или услуга) и след това заличени при спазване 

на съответните правила и процедури; 
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· Всеки достъп, предаване или споделяне на данни е допустим, само при наличие 

на валидно правно основание за това (например, съгласието на субекта на данни 

или правни задължения на администратора). 

В интернет средата, най-често социалните мрежи, защитата на данните по под-

разбиране изисква активиране по подразбиране на най-стриктните настройки за 

поверителност, които не позволяват автоматично споделяне на данни. Напр. 

информация за дадено лице, публикувана в социалните мрежи, не трябва да бъде 

достъпна и видима за неограничен кръг лица по подразбиране, освен ако самото 

лице, за което информацията се отнася, не го разреши със свое активно 

утвърдително действие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-наказателна отговорност по Общия регламент 

за защита на личните данни 

 



 

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

Един от основните механизми за гарантиране спазването на високите стандарти 

на регламента от всички администратори, които са задължени да прилагат 

Регламент 2016/679, е възможността надзорните органи по защита на личните 

данни да налагат значителни по размер административни наказания - до 20 млн. 

евро или до 4% от общия годишен световен оборот, която от двете суми е по-

висока. 

За осигуряване на ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект 

регламентът въвежда следните критерии при определяне на вида 

административно наказание (парична санкция или друга корективна мярка) и 

неговия размер. 

Обстоятелствата, които се оценяват са следните: 

а) естеството, тежестта и продължителността на нарушението, като се взема 

предвид естеството, обхватът или целта на съответното обработване, както и 

броят на засегнатите субекти на данни и степента на причинената им вреда; 

б) дали нарушението е извършено умишлено или по небрежност; 

в) действията, предприети от администратора или обработващия лични данни за 

смекчаване на последиците от вредите, претърпени от субектите на данни; 

г) степента на отговорност на администратора или обработващия лични данни 

като се вземат предвид технически и организационни мерки, въведени оттях; 

д) евентуални свързани предишни нарушения, извършени от администратора 

или обработващия лични данни; 

е) степента на сътрудничество с КЗЛД с цел отстраняване на нарушението и 

смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от него; 

ж) категориите лични данни, засегнати от нарушението; 

з) начина, по който нарушението е станало известно на КЗЛД, по-специално 

дали и до каква степен администраторът или обработващият лични данни е 

уведомил за нарушението; 

и) когато на засегнатия администратор или обработващ лични данни преди са 

налагани мерки, във връзка със същия предмет на обработването, дали 

посочените мерки са спазени; 

й) придържането към одобрени кодекси на поведение или одобрени механизми 

за сертифициране; и 

к) всякакви други утежняващи или смекчаващи фактори, приложими към 

обстоятелствата по случая, като пряко или косвено реализирани финансови 

ползи или избегнати загуби вследствие на нарушението. 
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При леки нарушения или ако глобата, която може да бъде наложена, предста-

влява несъразмерна тежест за администратор-физическо лице, вместо глоба 

може да бъде приложена друга корективна мярка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление на риска по отношение на защитата на личните 

данни 
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Извършване на оценка на риска на основата на: 

• естеството, обхвата, контекста и целите на обработването; 

• възможните рискове за правата и свободите на физическите лица и тяхната 

вероятност и тежест; 

• последиците за правата и свободите на физическите лица. 

Извършване на оценка на въздействието върху защитата на личните данни при 

наличие на висок риск (напр. в резултат на профилиране, мащабно обработване 

на специални (чувствителни) лични данни, систематично мащабно наблюдение 

на публично достъпна зона, нови технологии и др.). 

Задължителна предварителна консултация с КЗЛД, ако оценката на 

въздействието върху защитата на данните покаже, че обработването ще породи 

висок риск, ако не се предприемат ефективни мерки за ограничаването му. 

Избор на подходящи технически и организационни мерки, за да може да се 

гарантира и докаже спазване на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД. Възможни 

подходящи мерки могат да бъдат: 

• псевдонимизация на личните данни; 

• криптиране на личните данни; 

• гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост 

на системите и услугите за обработване; 

• водене на записи (log files) на дейностите по обработване на данни в системите 

за автоматизирано обработване; 

• обучение на служители и др. 

Предприемане на мерки за защита на данните на етапа на проектирането и по 

подразбиране: 

• на етапа на проектирането: въвеждане както към момента на определянето на 

средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на 

подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на 

ефективното прилагане на принципите за защита на данните, например свеждане 

на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на 

обработване; 

• по подразбиране: въвеждане на подходящи технически и организационни 

мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, 

които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение 

се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, 

периода на съхраняването им и тяхната достъпност. По-специално, подобни 
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мерки гарантират, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице 

личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица. 

Препоръчително е, но не е задължително присъединяването към кодекси за 

поведение и/ или сертифициране. 

Приемане на план за действие за въвеждане на определените технически и 

организационни мерки -  определят се отговорник и екип, срокове и етапи за 

изпълнение и се осигуряват необходимите финансови, технически и човешки 

ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на сайта за прозрачност на политиката по 

обработването 

 

В интернет сайта на фирмата се публикува:  
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• идентифициране на дружеството или организацията – наименование и начин за 

контакт, включително с длъжностното лице по защита на данните, ако има 

такова (адрес, електронна поща, телефон и т.н.);  

• какви категории лични данни се събират и за какви цели се обработват;  

• категориите получатели на лични данни извън дружеството или организацията, 

както и дали ще се предават (трансферират) данни в трети страни извън ЕС;  

• срокът за съхранение на данните;  

• съществуването на конкретни права на субектите на данните (право на достъп, 

коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, 

възражение срещу обработването, преносимост на данните) и реда за 

упражняването им;  

• правото на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда;  

• дали предоставянето на лични данни е задължително по закон или договорно 

изискване, както и евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат 

предоставени;  

• (ако е приложимо) дали има автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране.  

Информация, която субектът на данни има право да получи от 

администратора на лични данни при предоставянето на своите лични данни 

Физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация за 

администратора на лични данни, както и за обработването на личните му данни. 

Тази информация включва: 

• Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за 

връзка, вкл. координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните 

(ако има такова); 

• Целите и правното основание за обработването; 

• Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; 

• Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна 

(когато е приложимо); 

• Срока на съхранение на личните данни; 

• Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 

профилирането (ако има такова); 

• Информация за всички права, които субектът на данни има; 

• Правото на жалба до надзорния орган. 
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Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага 

с нея или е налице законова забрана или обективна невъзможност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни 

 

Нарушение на сигурността на лични данни има тогава, когато нарушение на 

сигурността води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна 
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или неразрешено разкриване или достъп до обработваните лични данни. 

Проучванията показват, че обичайно причините за нарушенията на сигурността 

на данните са случайни или умишлени грешки на хора, работещи в 

организацията и външни заплахи, като хакери и организации за компютърни 

престъпления. 

Последствията могат да са както кражба на самоличност или измама с фалшива 

самоличност, така и финансови загуби или материални щети, нарушаване на 

поверителността на личните данни, защитени от професионална тайна, и 

накърняване на репутацията на субекта на данни.  

В Насоките относно уведомленията за нарушения на сигурността на личните 

данни съгласно Регламент 2016/679 Работната група по член 29 разяснява, че 

нарушенията могат да доведат до три вида въздействие върху личните данни: 

разкриване, загуба и/или промяна.  

Особено е важно за овладявено на последствията администраторът да разполага 

с вътрешна процедура и/или план за действие в случай на нарушение на 

сигурността на личните данни, отговорен служител/екип за реакция при 

нарушение на сигурността на личните данни, инструктаж на персонала, др. и 

създадена вътрешна организация за своевременно уведомяване на КЗЛД в срок 

до 72 часа от узнаването за нарушението.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изявление на Европейския комитет по защита на данните 

относно обработването на лични данни в контекста на 

пандемията от COVID-19 

 

Прието на 19 март 2020 г. 



 

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

Европейският комитет по защита на данните прие следното изявление: 

Правителства, публични и частни организации в цяла Европа предприемат мерки 

за ограничаване и смекчаване на пандемията от COVID-19. Това може да 

включва обработване на различни видове лични данни.    

Правилата за защита на данните (като Общия регламент относно защитата на 

данните - ОРЗД) не възпрепятстват мерките, предприети в борбата с пандемията 

от коронавирус. Борбата срещу заразните болести е първостепенна цел, 

споделяна от всички нации и следователно трябва да бъде подкрепена по най-

добрия възможен начин. В интерес на човечеството е да ограничи 

разпространението на болестите и да използва съвременни техники в борбата с 

бичовете, засягащи големи части на света.Европейският комитет по защита на 

данните (ЕКЗД) би искал да подчертае обаче, че дори в тези изключителни 

времена,администраторът и обработващият лични данни трябва да гарантират 

защитата на личните данни на субектите на данни. Поради това следва да се 

вземат предвид редица съображения, за да се гарантира законосъобразното 

обработване на лични данни и във всички случаи трябва да се припомни, че 

всяка мярка, предприета в този контекст, трябва да спазва общите принципи на 

правото и не трябва да бъде необратима. Спешността е правно условие, което 

може да легитимира ограниченията на свободите, при условие че те са 

пропорционални и ограничени в рамките на извънредния период. 

  

1. Законосъобразност на обработването 

ОРЗД е широкоспектърен законодателен акт, който урежда правилата, 

които се прилагат за обработването на лични данни в контекст като този, 

свързан с COVID-19. ОРЗД позволява на компетентните здравни органи и 

работодателите да обработват лични данни в контекста на епидемия, в 

съответствие с националното законодателство и в условията, определени в 

там. Например, когато обработването е необходимо поради причини от 

съществен обществен интерес в областта на общественото здраве.При тези 

обстоятелства не е необходимо да се разчита на съгласието на отделните лица. 

1.1. По отношение на обработването на лични данни, включително 

специални категории данни от компетентните органи (напр. здравните 

органи), ЕКЗД счита, че членове 6 и 9 от ОРЗДдават възможност за обработване 

на лични данни, по-специално когато попада в обхвата на законовите 

правомощия на публичния орган, предвидени в националното законодателство и 

условията, залегнали в ОРЗД. 
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1.2.В контекста на трудовите правоотношения, обработването на лични данни 

може да е необходимо за спазването на правно задължение, което се прилага 

спрямо работодателя, като напр. задължения, свързани с осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд или с обществен интерес, напр. 

контрол на заболявания и други заплахи за здравето. В ОРЗД се предвижда също 

законосъобразността на обработването на специални категории лични данни, 

напр. здравни данни, когато това е необходимо по съображения от обществен 

интерес (член 9, параграф 2, б. „и“) въз основа на правото на Съюза или 

националното законодателство или когато е необходимо да се защитят 

жизненоважните интереси на субекта на данните(член 9, параграф 2, б. „в“), тъй 

като съображение 46 изрично се отнася до контрола на епидемия.   

1.3. По отношение на обработването на телекомуникационни данни, като 

напр.  данни за местонахождението, трябва да се спазват и националните 

закони за прилагане на Директивата за правото на неприкосновеност на личния 

живот и електронни комуникации. По принцип данните за 

местонахождениетомогат да се използват от оператора само когато са анонимни 

или със съгласието на субектите. Въпреки това, член 15 от Директивата за 

правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 

дава възможност на държавите членки да въведат законодателни мерки за 

защита на обществената сигурност.Това извънредно законодателство е 

възможно,при условие че представлява необходима, подходяща и 

пропорционална мярка в рамките на едно демократично общество.Тези 

мерки трябва да са в съответствие с Хартата на основните правана ЕС и 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 

Освен това, то подлежи на контрол от страна на Съда на Европейския съюз 

и на Европейския съд по правата на човека. В случай на извънредно 

положение,законодателството трябва да бъде строго ограничено до неговата 

продължителност. 

2. Основни принципи, свързани с обработването на лични данни 

Личните данни, които са необходими за постигане на преследваните цели, 

следва да се обработват за конкретни и изрични цели. 

Освен това, субектите на данни следва да получават прозрачна информация за 

дейностите по обработване, които се извършват, и техните основни 

характеристики, включително периода на съхранение на събраните данни и 

целите на тяхното обработване. За тази цел предоставената информация следва 

да е лесно достъпна и на ясен и разбираем език. 
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Важно е да се приемат адекватни мерки за сигурност и политики за 

поверителност, които да гарантират, че личните данни не се разкриват на 

неоторизирани страни. Мерките, предприети за управление на текущата 

извънредна ситуация и основния процес на вземане на решения, следва да бъдат 

надлежно документирани. 

3. Използване на данни за местоположението на мобилни устройства 

• Могат ли правителствата на държавите членки да използват лични данни, 

свързани с мобилните телефони на физически лица, в усилията си да 

осъществяват наблюдение, ограничение или смекчаване разпространението 

на COVID-19? 

В някои държави членки правителствата предвиждат използването на данни за 

местонахождението на мобилни устройства като възможен начин за наблюдение, 

ограничаване или смекчаване на разпространението на COVID-19. Това би 

означавало, например, възможността да се определи местонахождението на 

физически лица или да се изпращат съобщения относно общественото здраве до 

съответните лица по телефона или с текстово съобщение. На първо 

място,публичните органи следва да се стремят да обработват данните за 

местонахождението по анонимизиран начин (т.е. данни, обобщени по такъв 

начин, че субектите на данни да не могат да бъдат повторно 

идентифицирани), който позволява да се използват за изготвяне на доклади 

относно концентрацията на мобилни устройства на определено място 

(„картографиране“). 

Правилата за защита на личните данни не се прилагат за данни, които са 

анонимизирани по подходящ начин. 

Когато е невъзможно да се обработват само анонимни данни,  Директивата за 

правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации 

 дава възможност на държавите членки да въведат законодателни мерки, 

гарантиращи обществената сигурност  (член  15). 

Ако бъдат въведени такива мерки, съответната държава членка е длъжна да 

установи  подходящи гаранции, като напр. предоставяне на  право на съдебна 

защита  на абонати и потребители на електронни комуникационни услуги. 

Прилага се и принципът на пропорционалност.Следва да се прилагат най-

малко интрузивните решения, като се отчита конкретната цел, която 

трябва да се постигне. Инвазивните мерки, като напр. „проследяване“ на лица 

(т.е. обработването на данни за местонахождение за минал период, които не са 

анонимизирани), могат да се считат за пропорционални при изключителни 
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обстоятелства и в зависимост от конкретните модалности на обработването. 

Въпреки това, те следва да бъдат обект на засилен контрол и предпазни мерки, за 

да се гарантира спазването на принципите за защита на данните 

(пропорционалност на мярката по отношение на продължителност и обхват, 

ограничено съхранение на данни и ограничение на целта). 

4. Специфични насоки, свързани с трудовата заетост 

• Може ли работодателят да изисква от посетителите или служителите да 

предоставят конкретна здравна информация в контекста на COVID-19? 

От особено значение е прилагането на принципа на пропорционалност и на 

свеждане на данните до минимум. Работодателят трябва да изисква здравна 

информация само дотолкова, доколкото националното законодателство го 

позволява. 

• Може ли работодателят да извършва медицински прегледи на 

служителите? 

Възможността работодателите да извършват медицински прегледи на 

служителите си като цяло зависи от уредбата в националните законодателства в 

областта на трудовата заетост или здравето и безопасността. 

• Може ли работодател да разкрие пред служителите или пред външни лица, 

че негов служител е заразен с COVID-19?  

Работодателите следва да информират служителите си за случаите на зараза с 

COVID-19 и да предприемат защитни мерки, но не следва да предоставят повече 

информация от необходимото. В случаите, когато е необходимо да се разкрие 

името на заразения с вируса служител(и) (напр. с цел превенция)и националното 

законодателство го позволява, той трябва да бъде информиран предварително и 

личното му достойнство и добро име трябва да бъдат защитени. 

• Каква информация, обработвана в контекста на COVID-19, може да бъде 

изисквана от работодателите? 

Работодателите могат да събират лична информация, за да изпълняват 

задълженията си и да организират работния процес в съответствиес 

разпоредбите на националното право. 

  

За Европейския комитет по защита на данните 

Председател 

(Андреа Йелинек) 
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CERT публикува съвети за киберсигурност и най-добри 

практики, насочени към хората, работещи отдалечено 

 

Националният  център за действие при инциденти в информационната сигурност 

CERT България публикува съвети за киберсигурност и най-добри практики, 

насочени към хората, работещи отдалечено. В текста се казва: 
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С разпространението на Coronavirus (COVID-19), все повече компании се 

насочват към преминаване в режим на работа от вкъщи като предпазна мярка за 

своите служители. Въпреки че тази тактика е фокусирана върху балансирането 

на производителността на бизнеса със здравето и безопасността на персонала, 

може да бъде лесно да се пренебрегне безопасността и сигурността на мрежата 

или данните на организацията. За много компании това ще е първият път, когато 

имат служители, работещи отдалечено, което означава, че е вероятно те да нямат 

указания, които да помогнат да предпазят информацията и устройствата си от 

кибер заплахи. 

Ето няколко съвета и най-добри практики за киберсигурност за хора, работещи 

отдалечено: 

1.      Използвайте Мениджър на пароли 

Мениджърът на пароли е чудесен начин да защитите всички онлайн акаунти и 

пароли на вашия екип. LastPass и 1Password са две от най-популярните системи 

за управление и за съхранение на криптирани пароли онлайн. Те дават 

възможност за сигурно споделяне на пароли и могат да се използват и за 

генерирането им, така че всички в екипа да имат лесен и безопасен достъп до 

всичко, което им е необходимо, за да си свършат работата. 

2.      Направете двуфакторното удостоверяване стандарт 

До много популярни бизнес софтуерни платформи се осъществява достъп през 

облака, което осигурява много предимства за екипите, работещи отдалечено - 

като безпроблемно сътрудничество и споделяне. Недостатъкът обаче е, че може 

да бъде по-лесно за някой, който не е служител, да се представи за потребител и 

да получи достъп до същите данни. Това обикновено се случва, когато се 

използват слаби пароли, което е по-често срещано, отколкото си мислите. Това 

прави двуфакторната автентификация критично важна за служителите, работещи 

дистанционно и използващи облачен софтуер и затова тя трябва да се прилага 

като стандартна практика.  Двуфакторната автентификация е метод, при който 

потребителят трябва да предостави две доказателства: нещо, което знае (като 

парола) и нещо, което има (като хардуерен жетон или мобилен телефон, който 

генерира уникален код). Веднъж внедрено, това прави много по-трудно за 

неоторизиран потребител или нападател получаването на достъп до акаунт. 

3.      Внедрете софтуер за защита на крайните точки 

Осигуряването на защита на крайните точки (или устройства за крайни 

потребители като лаптопи, таблети и мобилни устройства) е един от най-

важните приоритети за защита на служителите, работещи отдалечено. Крайните 
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точки служат като точки за достъп до мрежата на компанията и създават точки 

за влизане, които могат да бъдат използвани от атакуващи. Това става още по-

важно при работа със служители, работещи дистанционно, тъй като физическите 

активи на крайните точки не се поддържат в рамките на компанията. Софтуерът 

за сигурност на крайните точки използва криптиране и контрол на 

приложенията, за да защити достъпа до мрежата, контролирайки сигурността в 

тези точки на достъп за наблюдение и блокиране на рискови дейности. 

Шифроването на данни на крайните точки и сменяемите устройства за 

съхранение помагат да се предпазите от течове на данни. Контролът върху 

приложенията не позволява на крайните потребители да изпълняват 

неоторизирани приложения, които биха могли да създадат уязвимости в 

мрежата. 

4.      Обучете персонала си за спазване на физическата безопасност на 

своите устройства 

Честа причина за нарушаване на сигурността е сценарий, при който работникът 

губи устройство (устройства). Независимо дали са у дома, в кафене или на път, е 

задължително служителите да разберат, че киберпрестъпниците са опортюнисти 

и ще се възползват от всеки шанс. Това означава, че защитата на всички 

устройства, използвани за достъп до всякакви работни данни, е от решаващо 

значение. Някои от най-добрите съвети към служителите включват: 

 Използвайте защита с парола и заключване на екраните, като се използва 

най-сигурният метод, наличен за всяко устройство; 

 Никога не изпускайте устройствата си от поглед; 

 Не позволявайте на никой друг да използва вашето устройство или да 

включва нещо в него, например USB; 

 Инсталирайте софтуер за проследяване или опции „Find My Device" за 

всяко устройство; 

 Винаги архивирайте вашите файлове; 

 Шифровайте чувствителните данни. 

5.      Избягвайте обществени или несигурни Wi-Fi мрежи и защитете 

вашите домашни Wi-Fi мрежи 

 

 За тези, които ползват обществени Wi-Fi мрежи: 

Това се отнася най-вече за служители, които работят извън дома си или са на път 

и където е изкушаващо да ползват достъп до безплатен Wi-Fi в лобито на хотела 

или местното кафене. Това обаче може да бъде много рисковано, тъй като 
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несигурният трафик, включително чувствителна информация и 

идентификационни данни за влизане, може лесно да бъдат прихванати от хакер. 

Несигурните Wi-Fi мрежи могат да се използват и за разпространение на 

зловреден софтуер или за подправяне на обществена Wi-Fi мрежа за привличане 

на потребители и компрометиране на техните данни, без те да знаят. За да 

гарантирате своята сигурност, препоръчително е да избягвате такива обществени 

мрежи, когато е възможно. 

•    За тези, които ползват домашни Wi-Fi мрежи: 

Почти всяка домашна мрежа е безжична (Wi-Fi) мрежа. Това дава възможност на 

всичките ви устройства да се свързват с Интернет. Повечето домашни безжични 

мрежи се контролират от вашия интернет рутер или от отделна, специална 

безжична точка за достъп. И двете работят по един и същи начин: чрез 

излъчване на безжични сигнали, към които се свързват домашните устройства. 

Това означава, че сигурността на вашата безжична мрежа е ключова част от 

защитата. 

Препоръчваме следните стъпки, за да защитите Wi-Fi мрежите: 

 Промяна на паролата по подразбиране на администратора: 

Администраторският акаунт е това, което ви позволява да конфигурирате 

настройките за вашата безжична мрежа. Нападателят може лесно да 

открие паролата по подразбиране, която производителят е предоставил. 

 Разрешете достъп до мрежата само на хора, на които имате доверие: 

Силната сигурност ще изисква парола за всеки, който иска да се свърже 

към вашата безжична мрежа. 

 Направете паролите силни: Паролите, които хората използват за свързване 

към вашата безжична мрежа, трябва да бъдат силни и различни от 

паролата на администратора.  

6. Използвайте виртуална частна мрежа (VPN) 

Виртуалната частна мрежа или VPN осигурява онлайн поверителност и 

анонимност чрез създаване на частна мрежа от публична интернет връзка. VPN 

мрежите могат да маскират адреса на вашия интернет протокол (IP), така че 

вашата онлайн активност вече да не се проследява. Бизнесът трябва да 

гарантира, че служителите им се свързват към мрежата на фирмата си чрез VPN 

и всички ключови приложения са достъпни чрез VPN. 

7. Актуализирайте софтуера на всички устройства до последна версия 

Кибер атакуващите постоянно търсят нови уязвимости в софтуера, който вашите 

устройства използват. Когато открият уязвимости, те използват специални 
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програми, за да ги експлоатират и да хакнат устройствата, които използвате. 

Междувременно компаниите, създали софтуера за тези устройства, се стараят да 

ги поправят, пускайки актуализации. Като гарантирате, че вашите компютри и 

мобилни устройства инсталират тези актуализации незабавно, вие правите много 

по-трудно някой да ви хакне. За да поддържате софтуера, просто активирайте 

автоматично актуализиране, когато е възможно. Това правило важи за почти 

всяка технология, свързана към мрежа. 

8.      Ограмотявайте на служители по спазване на правила за сигурност 

Освен гореспоменатите мерки за сигурност, компаниите трябва да обучават 

своите служители винаги да следват определени основни правила за сигурност, 

докато работят отдалечено, като например: 

 Да не използват лични имейл адреси за работа; 

 Да не използват непроверени приложения за онлайн съобщения или друг 

софтуер, който може да представлява риск за сигурността; 

 Да не използват лични устройства за свързване към корпоративната 

мрежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Митове и реалности 

 

Мит: GDPR не важи за малките фирми.  

Реалност: GDPR се прилага за всяка организация, обработваща информация за 

хората. Има изключение за някои задължания и дейности, като например 

журналистиката, но това освобождаване не е автоматично. 
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Мит: GDPR обхваща само „частна“ информация.  

Реалност: всяка информация за някого може да бъде лична информация - дори и 

ако тя е в публичното пространство или е свързанас нечия обществена роля. (Но 

GDPR взема предвид дали тази информация вече е публична.) 

Мит: GDPR забранява разкриването на лични данни. 

Реалност: GDPR не забранява разкриването на лични данни и има много малко 

прости правила. Основното правило е да имаш основание да го направиш. 

Мит: GDPR винаги изисква съгласие.  

Реалност: можете да използвате информация без съгласие - дори срещу 

изричните желания на лицето - ако има основателни причини за това. 

Мит: GDPR определя срокове за запазване на информация и казва, че трябва да 

изтрием контактите си. 

Реалност: няма определени срокове. Можете да съхранявате информация за 

толкова дълго, колкото ви е нужно, но не трябва да пазите неща, които не са ви 

необходими. GDPR не казва, че трябва да изтриете контактите си. 

Кога се прилага GDPR?  

Обхватът на GDPR е много широк. Прилага се за обработка на лични данни. 

Най-общо казано, това означава, че всеки - включително собствениците на 

фурни и козметични салони, трябва да се съобразяват, ако обработват 

информация за хората. Това включва информация за служители, клиенти или 

доставчици.  

Какво казва GDPR? GDPR въвежда рамка от права и задължения, които са 

предназначени да защитят поверилността на информацията.  


