
Защита на личните данни.

Въведение



Основни моменти в 

ОРЗД

➢ Пряко приложение:
разпоредбите на Общия
Регламент за защита на
личните данни (ОРЗД)
са пряко приложими към
всички европейски
граждани и институции,
дори и без да е прието
национално
законодателство в
областта на защитата на
личните данни

➢ Прилага се от: 25 май
2018 г.

➢ Значимост: ОРЗД
въвежда редица новости
като нови задължения за
администратора на
лични данни и
обработващия; въпреки
това някои понятия,
например правни
основания за
законосъобразно
обработване остават
непроменени, в
сравнение с предишния
режим



РЕЧНИК 

Лични данни: 

➢ Лични данни са всяка информация, свързана с
идентифицирано или идентифицируемо физическо лице
(наричано в ОРЗД субект на лични данни);

➢ Физическо лице е идентифицируемо, когато е възможно
да бъде пряко идентифицирано и отличено от всички
останали физически лица в дадена група;

➢ Данните трябва да са свързани с жив човек; данни
относно починали лице са извън обхвата на Регламента;

➢ Идентификатори (средства за идентифициране на
субектите) могат да бъдат: име, ЕГН, местожителство,
онлайн идентификатор или фактори, специфични за
физическата, физиологичната, генетичната, умствената,
икономическата, културната или социалната
идентичност.



РЕЧНИК 

Обработване на лични данни:

➢ Операция или набор от операции по обработване на

лични данни или набор от лични данни, независимо

дали чрез автоматизирани средства, като събиране,

записване, организиране, структуриране,

съхранение, преработване, промяна, извличане,

консултиране, използване, разкриване чрез

предаване, разпространение или друг начин на

предоставяне, привеждане в съответствие или

комбиниране, ограничаване, изтриване или

унищожаване.



РЕЧНИК

Администратор на лични данни:

➢ Физическо или юридическо лице, публична власт, агенция
или друг орган, който/което, сам/о или съвместно с други
определя целите и средствата за обработване на лични
данни; целите и средствата могат да бъдат определени от
правото на ЕС или от националното законодателство,
когато администраторът или конкретните критерии за
неговото номиниране са предвидени в правото на ЕС или в
националното законодателство.

Обработващ лични данни:

➢ Физическо или юридическо лице, публична орган или
агенция, който/което обработва лични данни от името на
администратора.



РЕЧНИК 

Субект на данни:

➢ Физическо лице, чийто данни

се обработват;

➢ NB! Всички физически лица,

които са граждани на ЕС, се

обхващат от това определение.

➢ NB! Всички физически лица,

които са живеят на

територията на ЕС, попадат в

това определение.



Правни 

основания за 

обработване 

на лични данни



Обработването се счита за 

законосъобразно, ако е налице някое от 

следните 6 условия (чл. 6 GDPR): 

1. Субект на данни е дал съгласието си.

2. Ако е необходимо за изпълнението на договор, по който

субектът на данни е страна, или за предприемане на

стъпки по искане на субекта на данните преди сключването

на договор.

3. Спазване на законово задължение на администратора.

4. Защита на жизненоважни интереси на субекта на данните

или на друго физическо лице.

5. Изпълнение на задача от обществен интерес или при

упражняването на официални правомощия, които са

предоставени на администратора.

6. Легитимен интерес на администратора или на трето лице.



Съгласие

➢ Свободно дадено – субектът на 
данни трябва да извърши 
действителен избор и да 
упражнява реален контрол; 

➢ Конкретно – субектът трябва да 
е съгласен данните му да се 
обработват за определена цел; 

➢ Информирано – ОРЗД изисква 
предоставяне на информация за 
администратора и целите на 
обработването; 

➢ Еднозначно – съгласието трябва 
да се даде чрез изявление от 
физическото лице или ясен знак 
за потвърждение; 

➢ Съгласието може да бъде 
оттеглено по всяко време; 

➢ Съгласие от деца – при 
предоставяне на услуги на 
информационното общество на 
дете, съгласието трябва да се 
получи от родителя.



Съгласие по отношение на 

дейностите на местните власти

➢ Има сравнително тясно приложно поле, тъй като в
повечето случаи гражданите не са равнопоставени
на общините и съгласието им не е подходящо
правно основание за обработването на лични данни.

➢ Съгласието може да се използва в ситуации, в които
местните власти не изпълняват своите типични и
основни функции, или обработването не
задължително за гражданите (като например
изпращане на бюлетин до гражданите относно
административни процедури или дейности,
организирани от местните власти).



Сключване & изпълнение 
на договор със субекта на 

данни 

Тази основа се използва в два 
случая:

➢ Ситуации, в които 
обработването се случва преди
да се встъпи в договор; това се 
отнася до преддоговорни
отношения, когато стъпките към 
сключването му са предприети
по искане на субекта на данни.

➢ Ситуации, в които 
обработването е необходимо за 
изпълнение на договор, по 
който субектът на данни е 
страна.



Сключване & изпълнение на договор със 

субект на данни по отношение на 

дейностите на местните власти 

При изпълнение на функциите си, местните власти могат

да използват това правно основание в следните случаи:

➢ Обработване в контекста на трудови правоотношения –

пр. обработване на информация за трудовото

възнаграждение и информация за банкови сметки;

➢ Обработване в контекста на сключване на договори за

обществени поръчки (NB! със субект на данни (пр. с

едноличен търговец, не с юридическо лице);

➢ Обработване в контекста на отношенията между частни

организации, притежавани от общината, и гражданите.



Законово задължение

Администраторът може да обработва данни на това
основание, когато съществува нормативна
разпоредба:

➢ част от европейското или националното
законодателство;

➢ на законово или на подзаконово ниво;

➢ с ясно и конкретно съдържание;

➢ в съответствие със законодателството за защита на
данните, включително с изискването за
необходимост, пропорционалност и ограничаване на
целтa;

➢ задължаваща администратора на данни.



Законово задължение по отношение 

на дейностите на местните власти

➢ едно от най-съотносимите правни основания по

отношение на личните данни, обработвани от

местните власти;

➢ покрива едновременно обработване, свързано с

предоставяне на административни услуги /

улесняване на изпълнението на законови

задължения на гражданите и изпълнението на

специфични задължения на местните власти в

качеството им на работодатели.



Защита на жизненоважни интереси 

➢ използва се само, когато обработването не може да

бъде ясно основано на друго правно основание;

➢ обхваща жизненоважен интерес както на субекта на

данни, така и на друго физическо лице;

➢ прилага се ограничено – например, когато има

непосредствена заплаха за основните права на

лицето;

➢ включва обработване с хуманитарни цели,

включително наблюдение на епидемии и тяхното

разпространение или в ситуации на хуманитарни

кризи, в частност при природни бедствия и аварии.



Приложимост на жизненоважния интерес по 

отношение на дейностите на местните 

власти 

Може да бъде приложено в доста ограничен брой

случаи

Например: да обоснове обработването на данни на

служители или граждани в случай на извънредни

ситуации, възникнали в

юрисдикцията на местните власти,

и ако няма друго правно

основание за такова

обработване.



Изпълнение на задача от обществен 

интерес или при упражняването на 

официални правомощия 

➢ дейността по обработване трябва да е установена в

правото на ЕС или националното право;

➢ в случаите, когато частна организация, се изисква да

разкрие лични данни на публичен орган, не попадат в

обхвата на това основание;

➢ субектите на данни могат да възразят при

обработването на това основание;

➢ в случай на възражение: местните власти следва да

докажат, че имат убедителни легитимни основания да

продължат да обработват личните данни на това

основание.



Изпълнение на задачи от обществен интерес 
или упражняване на официални правомощия от 

в контекста на местните власти

➢ едно от главните правни 

основания за обработване на 

данни от местните власти;

➢ Примери:

▪ събиране на местни 

данъци;

▪ управление на градска 

библиотека, училище и т.н. 



Легитимен интерес

➢ какво следва да се разбира под „интерес“ – “голям
материален интерес, който администраторът би могъл да
има от обработванетo”;

➢ легитимен интерес – когато е съвместим както със
законодателството относно защитата на личните данни
така и с разпоредбите, отнасящи си до дейността на
администратора;

➢ легитимният интерес трябва да има преимущество пред
интересите, основните права и свободи на физическите
лица

= 

трябва да се приложи тест за баланс между легитимния 
интерес и правата на субектите на данни във всеки 

отделен случай 



Легитимен интерес по отношение на 

дейностите на местните власти 

➢ ОРЗД изрично постановява, че това правно
основание не трябва да се прилага към
обработване, извършено от публични власти при
упражняване на техните задачи;

➢ препоръчва се местните власти, които разчитат на
легитимен интерес за обработване на лични данни,
да преосмислят кое друго основание за обработване
е по-подходящо да бъде приложено;

➢ легитимният интерес все пак би могъл да се
приложи от местните власти като валидно правно
основание по отношение на вътрешни процеси –
например, дейности, свързани с човешки ресурси.



Митове относно ОРЗД

Ꭓ субектите на данни трябва да дадат съгласието си за
всяка операция по обработване – съгласието трябва да
се използва само когато няма друго правно основание за
обработване на лични данни; прилагането му трябва да
бъде ограничено, особено от страна на местните власти;

Ꭓ легитимните интереси не биха могли да бъдат правно
основание за обработване на данни от страна на
местните органи – важно е винаги да се отчита ролята, в
която местните власти действат;

Ꭓ спазване на законово задължение е винаги в основата на
обработване на лични данни от страна на публичните
органи – в много случаи местните органи няма да бъдат
задължени да обработват определени данни, а вместо
това ще изпълняват официалните си задължения.



Заключение 

➢ администраторът следва винаги да определя
правното основание за всеки процес по обработване
на лични данни, който извършва;

➢ информация, относно кои правни основания
обуславят обработването на данните, трябва да
бъде предоставена на субекта на данни;

➢ местните власти трябва най-вече да разчитат на
правните основания „изпълнение на задачи от
обществен интерес / упражняване на публична
власт" и „спазване на законови задължения“; в някои
ситуации обаче, могат да се прилагат други правни
основания



Допълнителни 
източници: 

➢ When can personal data
be processed?

➢ WP29, Guidelines on
Consent under Regulation
2016/679, WP 259;

➢ WP29, Opinion 06/2014
on the notion of legitimate
interests of the data
controller under Article 7 of
Directive 95/46/EC, WP
217;

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-can-personal-data-be-processed_en


Обработване на специални 

категории лични данни



Речник

➢ Специални категории данни:

▪ лични данни, които по своята същност са

особено чувствителни по отношение на

основните права и свободи

▪ такива данни заслужават специфична защита,

тъй като контекстът на тяхната обработка би

могъл да създаде значителни рискове за
основните права и свободи



Защо някои категории лични данни са 
определени като специални?

➢ Директива 95/46: първият нормативен акт на ЕС, посветен на
защитата на личните данни очертава:

▪ „рискови“ категории лични данни: такива лични данни,
чието обработване може да доведе до по-голям риск за
основните права и свободи на европейските граждани;

▪ наричат се „специални категории лични данни“, но в
практиката често се наричат и „чувствителни данни“
поради деликатното им естество, засягащо личната сфера
на всеки индивид;

▪ обработването на тези данни е забранено и могат да бъдат
обработвани само при изключителни обстоятелства,
изчерпателно изброени в законодателството за защита на
данните на държавите-членки.



Специални категории лични данни 

според ОРЗД

➢ ОРЗД разширява обхвата на специалните категории

лични данни и предвижда някои нови изключения

(правни основания), които дават право на

администраторите да обработва такива данни;

➢ различните видове данни имат различно

въздействие върху отделните хора (т.е. обективен

подход);

➢ изборът, кои категории лични данни да бъдат

определени като специални, е съществено повлиян

от антидискриминационното право.



ВИДОВЕ СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ 
ЛИЧНИ ДАННИ 



Лични данни, 
разкриващи расов 

или етнически 
произход 

➢ Tази категория лични данни е
определена като чувствителни,
тъй като водят до висок риск от
дискриминация. В правната
доктрина са дадени следните
примери за това какви данни
могат да попаднат в тази
категория: собствено и
фамилно име на лицето, място
на раждане, родния му език или
имената на родителите му,
които при комбиниране биха
позволили да се направят
заключения за неговия
произход.



Политически възгледи 

➢ тези данни се ползват от
специална защита, защото са
свързани с правото на
гражданите да формират
свободно мнение по отношение на
политиката и в крайна сметка
да участват (активно като
политици и/или пасивно като
електорат и членове на
гражданското общество) в
политическия живот на страната.
Примерите за такива данни
включват информация относно
членството в политическите
партии, информация относно
присъединяването към всякакви
петиции, участие в демонстрации,
политическо събиране или
подобни събития, информация
относно подкрепата за дадена
политическа идея или нейното
отхвърляне.



Религиозни или 

философски 

убеждения 

➢ Тези категории  данни са
тясно свързани със
свободата на  съвестта и  
религията,  т.е.  свободата да 
решаваме дали да вярваме в 
трансцеденталните сили, 
които предопределят 
ежедневието ни  и  дали  да  
го проявяваме открито или  
не.  Историята на 
човечеството е изпълнена с 
примери, в които насилие е 
породено въз основа на  
религиозни различия,  поради
което такива данни следва
да  бъдат специално защитени
съгласно правилата за защита 
на данните.



Членство в 

синдикални 

организации

➢ Информация за  подобно 
членство  е чувствителна,  
тъй като създава риск  от  
дискриминационно  
третиране в областта на  
трудовото право.  
Европейските граждани
имат свободата на 
колективно договаряне и  
следователно не  трябва
да  се  третират
неравностойно на базата на 
тяхната синдикална
принадлежност. 



Генетични 

данни
➢ Нова категория, въведена от ОРЗД като тип

чувствителни данни.

➢ ОРЗД ги определя като „данни, свързани с
наследствените или придобитите генетични
характеристики на физическото лице, които
дават уникална информация за
физиологията или здравето на това
физическо лице и които произтичат по-
специално от анализ на биологична проба
от дадено физическо лице“. Някои
държави-членки вече са установили
статуса им на чувствителни, но за първи
път ОРЗД го въвежда на европейско
равнище.

➢ Генетичните данни трябва да бъдат
защитени, тъй като тези видове данни се
отнасят не само до съответното физическо
лице, но и могат да засегнат неопределен
кръг лица, които са част от родословието
на определено физическо
лице(включително данни за починали лица,
данни за деца и т.н.). Освен това
подробният анализ на такива данни може
да разкрие други видове чувствителна
информация, като психологически данни
или данни относно здравето (напр.
предразположеност към болести,
уязвимост и т.н.).



Биометрични данни 
единствено за целите 

на идентифициране на 
физическо лице 

➢ Tакива видове данни следва да се
ползват от специално ниво на защита,
тъй като позволяват на
администраторите недвусмислено да
идентифицират дадено физическо
лице въз основа на неговите
физически или поведенчески
характеристики: пръстови отпечатъци,
лицево разпознаване, ирис, ретина ,
съдови модели, ДНК, реч, почерк,
начин на използване на клавиатура и
т.н.). Обработването на подобни видове
данни става все по-често при
въвеждането на различни технологични
решения (например системи за
контрол на достъпа до помещения,
системи за идентификация на
устройства като мобилни телефони,
таблети и т.н.). Ето защо е
необходимотози тип обработване на
лични данни дабъде по-ограничено и и
контролирано. Това е и причината за
включването на тези данни в списъка
на "чувствителните" в ОРЗД.



Биометрични данни единствено за 

целите на идентифициране на 

физическо лице 

➢ Противно на практиките, установени в

някои държави-членки, обработването на

фотографии не се счита автоматично за

обработване на чувствителни данни.

Снимките попадат в обхвата на

биометрични данни, само ако позволяват

уникална идентификация или

автентификация на дадено лице

(например снимка на електронен паспорт

или друг вид документ за самоличност).



Данни за  здравословното състояние или  данни

за  сексуалния живот  или сексуалната ориентация  

на  физическо лице

➢ тези данни са много чувствителни, тъй като засягат най-

интимните аспекти на живота на индивида;

➢ освен това, информацията относно сексуалния живот и

сексуалната ориентация носи риск от дискриминация,

манипулация и т.н. В теорията се посочва, че тези данни

включват и инвидуализиранетона партньора/ите на дадено

лице.



Лични данни, свързани с присъди и 

нарушения

➢ личните данни, свързани с наказателни присъди и

нарушения или свързани с тях мерки за сигурност,

НЕ са определени като специална категория лични

данни;

➢ независимо от това, този вид обработване на

такава лична информация крие риск от неравно

третиране (например на пазара на труда), поради

което тези данни също са обект на специални

правила за законосъобразно обработване.



Лични данни, свързани с присъди и 

нарушения

➢ Съгласно нормата на чл. 10 от ОРЗД, тези данни

могат да бъдат обработвани въз основа на едно от

основанията по чл. 6, при условие, че е налице едно

от двете допълнителни алтернативни условия:

▪ обработването е под контрола на официален

орган; или

▪ обработването е разрешено от

законодателството на ЕС / държавата-членка,

което предвижда подходящи гаранции за правата

и свободите на субектите на данни.



Правни 
основания за 
обработване 
на специални 

категории 
лични данни

➢ общата забрана
за обработване
на специални
категории лични
данни не се
прилага, при
условие, че е
налице едно от
алтернативните
условия,
изброени в чл.
9.

➢ условията са
посочени в
следващите
слайдове.



Изрично съгласие
➢ изискванията, които ОРЗД поставя, за да има валидно съгласие

(свободно даденo, конкретно, информиранo, недвусмисленo), се

прилагат във всеки случай на обработване на специална

категория данни;

➢ терминът "изрично" се отнася до начина, по който се изразява

съгласието на субекта на данните – той следва да направи

изрично изявление за съгласие:

▪ един от начините да се даде съгласие изрично е то да се

потвърди писмено;

▪ в електронна среда могат да се приложат различни

решения като например попълване на електронен формуляр,

изпращане на имейл, качване на сканиран документ с подписа

на субекта на данните или използване на електронен подпис;

▪ подходящи биха били и всички други средства, които

позволят на администратора да докаже изричното даване на

съгласие от дадено физическо лице.



Изрично съгласие

Предвид липсата на равнопоставеност между

гражданите и местните власти, не е

целесъобразно органите на местната власт да

разчитат основно на изричното съгласие за

обработване на специални категории лични

данни (включително в отношенията с граждани

и служители).



Задължения / специални права в областта на 

трудовото право, социалното осигуряване и 

социалната закрила 

➢ това правно основание е от особена значимост за

местните власти с оглед всички вътрешни процеси,

свързани с човешки ресурси. Обработването на

специални категории лични данни може да се случи на

всеки етап от едно трудово правоотношение - от неговото

възникване (подбор персонал), през изпълнението и

изменението му и в крайна сметка до неговото

прекратяване;

➢ примери кога се случва подобно обработване включва

проследяването на болнични и отпуски по майчинство,

трудоустрояване, спазване на задължителни правила при

предварителна закрила при уволнение и т.н.



Задължения / специални права в областта на 

трудовото право, социалното осигуряване и 

социалната закрила

Общите изисквания, въведени в ОРЗД за приложението

на това основание, са :

➢ обработването трябва да е необходимо, за да се

изпълни задължение на администратора на данни

или определено право на субекта на данни;

➢ това задължение / право следва да бъде установено

в законодателството на ЕС / на държавите-членки

или в колективен трудов договор;

➢ трябва да съществуват подходящи гаранции за

основните права и интереси на субекта на данните.



Жизненоважни интереси на субекта на 
данни или друго физическо лице

➢ подобно на правното основание по чл. 6, ал. 1,
б. "г" от ОРЗД, такава ситуация се отнася до
обстоятелства на живот или смърт;

➢ жизненоважният интерес може да бъде както на
субекта на данните, така и на друго лице;

➢ различното в сравнение с чл. 6 е, че
администраторът носи тежестта да докаже
наличието на допълнително условие, а именно, че
"субектът на данните физически или юридически
не е в състояние да даде съгласие". Тази
формулировка предполага, че администраторът
трябва първо да се опита да получи съгласието на
субекта на данните.



Обработване на  лични данни от  нестопанска

организация  с политическа, философска, 

религиозна или синдикална цел

Възможността за обработване на чувствителни данни в рамките
на това правно основание се предоставя на определени организации
с нестопанска цел, като политически партии, фондации, църкви,
други форми на философски, религиозни или синдикални
организации. Тези организации могат да обработват чувствителни
данни, ако :

➢ тези данни се отнасят единствено до членове / бивши
членове на организацията или до лица, които имат редовен
контакт с него;

➢ обработването е в хода на законната им дейност;

➢ обработването се извършва във връзка със специфичните им
цели;

➢ съществуват подходящи гаранции за правата на субекта на
данните;

➢ личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на
данните.



Данните са явно направени публично  

достояние от  субекта на данните

➢ ако личните данни са явно разкрити пред широката общественост
от субекта на данните, се предполага, че той е отказал
специалната защита, предоставена за такава информация;

➢ решението за разкриване на такава информация следва да
бъде резултат от свободния избор на лицето;

➢ подобно разкриване може да има различни форми - данни от
обществено достъпни регистри, уебсайтове, списъци, форуми
или дори от профил в социална мрежа, достъпен без
потребителски акаунт и т.н.;

➢ във всеки случай фактът, че тези данни са явно оповестени не
освобождава администратора от задължението да спазва другите
изисквания на ОРЗД – например, спазване на принципите за
защита на данните, защита на личните данни при проектиране и
по подразбиране, предприемане на подходящи организационни и
технически мерки за гарантиране на сигурността на данните и т.н.



Установяване,  упражняване или  защита  на 
правни претенции, когато съдилища действат

в  качеството си  на  правораздаващ орган

➢ в  някои случаи обработването на  
„чувствителни данни“ може да  е 
необходимo с  оглед упражняването
на  правни претенции и  защита  на  
правни искове от администратора;

➢ администраторът носи тежестта да 
докаже, че такова обработване е 
необходимо, т.е. че има тясна и 
съществена връзка между 
обработването и  целите;

➢ такива ситуации  могат да  включват
например обжалване пред  
административните съдилища на  
актове,  издадени от месните власти, 
когато обработването на чувствителни
данни е извършена в предходната
административна процедура;  трудови
спорове,  където здравните данни на 
работниците и служителите трябва да 
са били взети предвид от органа на 
местната власткато работодател и т.н.

➢ освен това, обработването на   лични
данни в   рамките на 
правораздавателната дейност на  
съдилищата може също така да 
включи обработване на специални
категории лични данни



Важен обществен интерес въз основа на 

правото на ЕС или на държавата-членка

➢ държавите-членки да установят в своето

национално законодателство конкретна хипотеза,

при която могат да бъдат обработвани чувствителни

данни, въз основа на важен обществен интерес;

➢ за да се отговори на изискванията на ОРЗД,

държавите-членки следва да гарантират, че:

▪ дейностите по обработване са пропорционални на

преследваната цел;

▪ същността на правото на защита на данните се спазва;

▪ приетото законодателство предвижда подходящи и

специфични мерки за защита на основните права и

интересите на субекта на данните.



Превантивна или    трудова медицина,    оценка    на 
работоспособността на   служителя,   медицинска

диагноза, предоставяне на здравни или социални грижи
или лечение

➢ забраната за обработване на специални
категории лични данни не се прилага за
дейности, свързани с медицински цели и
социални грижи;

➢ подобно обработване може да се извърши в
различни области като трудова медицина,
медицинска диагностика или предоставяне на
услуги в областта на социалната или
медицинската помощ;

➢ такова обработване може да се извърши и въз
основа на законодателството на ЕС или на
държавата-членка, или по договор със здравен
специалист;

➢ освен това чл. 9, ал. 3 от ОРЗД позволява
обработване на чувствителни данни от лице,
обвързано със задължение за пазене на
професионална тайна;

➢ това правно основание се прилага спрямо
обработването на лични данни от лекари,
медицински сестри и други лица, участващи в
предоставянето на здравни услуги.



Обществен интерес в областта на 

общественото здраве

➢ съгласно съображение 54 от ОРЗД, "общественото здраве"
следва да се тълкува по смисъла на Регламент (ЕО) No
1338/2008 на Европейския парламент, а именно - всички
елементи, свързани със здравето: здравословно състояние,
включително заболеваемост и инвалидност, решаващи
фактори, които оказват влияние върху здравословното
състояние, потребности от здравно обслужване, средства,
предназначени за здравно обслужване, предоставяне на
здравни грижи и всеобщ достъп до тях, разходи и финансиране
на здравното обслужване, както и причините за смъртност;

➢ такова обработване на данни за здравето по съображения
от обществен интерес не следва да води до обработване на
лични данни за други цели от трети страни като работодатели
или застрахователни дружества и банки.



Обработване за целите на 
архивирането в обществен 

интерес, за целите  на  научни
или  исторически  изследвания

или  за статистически цели 

➢ обработването на специални
категории данни за такива цели
следва да се основава на
законодателството на държавата-
членка / законодателството на
ЕС.

➢ ОРЗД изисква законодателните
разпоредби, позволяващи
такава обработване, да бъдат:
пропорционални на
преследваната цел, да зачитат
същността на правото на защита
на данните и да предвиждат
подходящи и специфични мерки
за защита на основните права и
интереси на субекта на
данните.

➢ въведените предпазни мерки
трябва да съответстват на
чувствителния характер на
съответните лични данни.



Други хипотези в законодателството

на държавите-членки

Чл. 9, ал. 4 от ОРЗД упълномощава държавите-

членки да въведат допълнителни условия или

ограничения за обработването на някои от специалните

категории лични данни, а именно: генетични данни,

биометрични данни или данни относно здравето.



Заключение
➢ за местните власти припознаването на факта, че някои

категории лични данни заслужават специална защита, тъй като те
по своята същност са свързани с най-интимните лични сфери и /
или могат да доведат до риск от дискриминация. По общо правило
обработването на такива данни е забранено, освен ако не са
налице допълнителни условия (изключения от това правило).

➢ практическите аспекти, които биха могли да засегнат дейностите
на органите на местната власт, са дейностите по обработване на
данни за здравето на служителите. ОРЗД разрешава подобно
обработване, но само ако то е задължително за
администратора (или е право на субекта на данни) съгласно
трудовото законодателство.

➢ данните за присъди и нарушения не се третират като специална
категория, но също са под специален режим по ОРЗД. Ето
защо практики при подбор на персонал, при които се изискват
свидетелства засъдимост или извършване на обстойни
проверки на бъдещи служители, следва да бъде
преразгледана в светлината на ОРЗД.



Допълнителн
и източници: 

➢ What personal data is
considered sensitive?

➢ Under what conditions
can my organisation
process sensitive data?

➢ WP29, Guidelines on
Consent under Regulation
2016/679, WP 259;

➢ WP29, Opinion 06/2014
on the notion of legitimate
interests of the data
controller under Article 7 of
Directive 95/46/EC, WP
217;

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/under-what-conditions-can-my-company-organisation-process-sensitive-data_en


Управление на процесите по 

обработване на личните 

данни



Принципи на обработване на лични 

данни
Член 5 ОРЗД

1. Личните данни са:

a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по

отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност

и прозрачност“);

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се

обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-

нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен

интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически

цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1, за несъвместимо с

първоначалните цели („ограничение на целите“);

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с

целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

г) точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва

да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира

своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се

имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

2



Принципи на обработване на лични 

данни
д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на

данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се

обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги

срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на

архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или

за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат

приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в

настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на

субекта на данните („ограничение на съхранението“);

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на

личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се

прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и

поверителност“)

2. Администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването

на параграф 1 („отчетност“).

3



Отговорност на 
администратора

член 24 ОРЗД

1. Като взема предвид естеството, обхвата,
контекста и целите на обработването,
както и рисковете с различна вероятност и
тежест за правата и свободите на
физическите лица, администраторът
въвежда подходящи технически и
организационни мерки, за да гарантира и да е
в състояние да докаже, че обработването се
извършва в съответствие с настоящия
регламент. Тези мерки се преразглеждат и
при необходимост се актуализират.

2. Когато това е пропорционално на
дейностите по обработване, посочените в
параграф 1 мерки включват прилагане от
страна на администратора на подходящи
политики за защита на данните.

3. Придържането към одобрени кодекси за
поведение, посочени в член 40 или одобрени
механизми за сертифициране, посочени в член
42 може да се използва като елемент за
доказване на спазването на задълженията на
администратора.



Система за управление на защитата 

на лични данни

5

▪ цел: запознаване на

служителите с правилата за

защита на лични данни. Така

обработването им не е оставено

на произвола, а се случва с

оглед на утвърдена вътрешна

политика и в съответствие със

законодателството;

▪ спазване на принципите за

обработване на лични данни;

▪ създаване на подходящи

вътрешни инструменти за

спазване на правилата за

обработване на лични данни.



Различните роли според ОРЗД

6

В системата за защита на лични данни, ОРЗД установява

следните роли:

• администратор (чл. 4 т. 7) 

• съвместни администратори (чл. 4 т. 7 във връзка с чл. 26)

• обработващ (чл. 4 т. 8)

• субект на данни (чл. 4 т. 1)

• получател (чл. 4 т. 9)

• трета страна (чл. 4 т. 10)



Принципи на обработване на лични 

данни според ОРЗД

7

• законосъобразност;

• прозрачност; 

• ограничение на целите;

• свеждане на данните до минимум;

• точност;

• ограничение на съхранението;

• овластяване на субекта на данни;

• сигурност на данните;

• отчетност;

• всяко обработване, което не отговаря на принципите за 

законосъобразност, е забранено.



чл. 24

чл. 5

чл. 30

чл. 25
25

чл. 32

Принципи, свързани с 

обработването на лични

данни

Отговорност на администратора 

и предприемане на проактивни 

мерки

➢ Задължения и отговорност на администратора

➢ Технически и организационни мерки

➢ Подход, основан на риска

➢ Одит и преглед на (критички) мерки (цикъл: Планиране-

Осъществяване-Проверка-Мерки) 

➢ Принцип на пропорционалност

Сигурност на 

личните данни

(важи и за 

обработващия)
Защита на данните на 

етапа на 

проектирането и по 

подразбиране

Оценка за 

допустимост на 

обработването

Оценка на риска

чл. 12 

Прозрачност и права 

на субектите на данни Чл. 6 

Регистри на дейностите по 

обработване на лични 

данни

(важи и за обработващия)

Оценка на 

въздействието 

върху защита на 

данни
при високорисково 
обработване на 
лични данни

чл. 35
чл. 33 
чл. 34

Задължение за 

уведомяване при 

нарушаване на 

сигунорността на данните

(важи и за обработващия)

Преглед на задълженията на 

администратора



Организация на управлението на 

обработването на лични данни
▪ ISO стандартите за различни видове

системи на управление са

структурирани по един и същ начин:

➢ ISO 9001:2015: Система за

стандарт за управление на

качество

➢ ISO 27001:2013: Система за

управление на сигурността на

информацията

➢ ISO 27552 (чернова)

▪ Стандартите включват високо ниво на

взаимодействие

▪ Единна система за управление на

различните процеси

▪ Обща структура за общи изисквания:

„Как да успеем успешно да

изпълняваме дейността на

организацията?“

ПЛАН

4. Профил на организацията
5. Ръководство
6. Планиране

ДЕЙСТВИE

8.Ръководство
9.Изпълнение

ПРОВЕРКА

10.Представяне
11.Оценка

МЕРКИ
12. Подобрение

1. Обхват

2. Нормативни препратки

3. Терминология



Заключение и практически съвети

Препоръчва се предприемането на

следните практически стъпки:

▪ адаптиране/ създаване на

политика за обработване на

лични данни;

▪ адаптиране/ създаване на

конкретни мерки и съответни

инструкции;

▪ установяване/ разширяване на

вътрешна система за защита на

лични данни;

▪ възможно най-широко

приложение на стандартизирани

формуляри, списъци, образци и

т.н.



Заключение и 
практически съвети

Препоръчва се предприемането
на следните практически стъпки:

• Установяване на регистър на
дейностите по обработване
на лични данни като основа
на процеса по управление на
защита на лични данни.
Препоръчва се освен
задължителното съдържание,
предписано от чл. 30 ОРЗД, в
него да се включи и подробна
информация относно
средствата за обработване
на лични данни.

• Разширяване на обхвата на
сега съществуващи
документи, вместо
създаването на изцяло нови.

• Създаване на работна група,
която да координира
спазването на изискванията
за защита на лични данни,
което да включва няколко
служители (пр. ИТ мениджър,
правен отдел, човешки
ресурси, управление на
качеството, връзки с
обществеността и др. под.).



Допълнителни 
източници: 

➢ Paul Voigt, Axel von dem

Bussche, The EU

General Data Protection

Regulation (GDPR): A

Practical Guide (English),

2017;

➢ Brussels Laboratory for

Data Protection and

Privacy Impact

Assessments;

➢ German “TÜV Nord”.

http://www.vub.ac.be/LSTS/dpialab/
https://www.tuvit.de/en/services/data-privacy/general-data-protection-regulation/


Назначаване, позиция и 

функции на длъжностните

лица по защита на данните

(ДЛЗД)



Речник

➢ длъжностно лице по защита на

личните данни (ДЗЛД) –

позиция в рамките на дадена

организация, чиято основна

задача е да наблюдава дали

личните данни се обработват в

съответствие със

законодателството за защита на

данните.



Задължително назначаване

➢ когато администраторът на данни е публичен орган;

➢ когато основните дейности на администратора /

обработващия […] изискват редовно и систематично

наблюдение на субекти на данни в голям мащаб;

➢ когато основните дейности на администратора /

обработващия се състоят в обработване на широк

кръг от специални категории данни […] ИЛИ лични

данни, свързани с присъди и престъпления;

➢ когато е предвидено в европейското и/или

националното законодателство.



Задължително назначаване от 

публичен орган

➢ обхватът на това изискване може да включва и някои
физически / юридически лица, чиито дейности са в
областта на публичното право и са свързани с
предоставянето на обществени услуги на гражданите
(обществен транспорт);

➢ препоръчително е, като добра практика, да се назначи
ДЛЗД, чиито функции да обхващат всички процеси по
обработване на данни, включително и тези, които не са
свързани с изпълнението на задачи от обществен
интерес и служебни задължения.



Доброволно назначаване 

Доброволното назначаване може да бъде приложено

към определени организации, чийто капитал е изцяло

или частично собственост на общината, но не могат да

се считат за доставчици на комунални услуги – пр.

строителна

компания.



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОГОВОРНИ 

ОТНОШЕНИЯ С ДЛЗД

Как се назначава ДЛЗД? 



Трудов договор

По-добър вариант за

малки организации

1. Да се назначи лице,
който вече е служител
на организацията, и ще
съчетава функциите си
с тези на ДЛЗД

2. Да се открие нова 
работна позиция за 
ДЛЗД 

Има две възможности:

По-добър вариант за

големи организации



Договор за услуга

➢ регламентът изрично предвижда, че функциите на ДЛЗД

могат да се изпълняват от външни изпълнители (т.нар.

Outsourcing) на основата на договор на услуга;

➢ препоръчва се, като добра практика, външните екипи от

ДЛЗД да имат посочено контактно лице и служител,

отговарящ за всеки клиент, които обстоятелства трябва

да се уточнят в договора за услуга;

➢ всеки член на външната ДЛЗД организация трябва да

отговаря на изискванията на ОРЗД;

➢ по националното законодателство може да се налага да

се извършат някои формални процедури, за да се сключи

договор с външно ДЛЗД (например обществена поръчка).



Позиция на 

ДЛЗД 



Участие във
всички въпроси, 

свързани със
защитата на 

личните данни

➢ ДЗЛД трябва да
участва във всички
процеси, които
включват
обработване на
лични данни, от
най-ранния
възможен етап,
като един от
начините да се
осигури защита на
данните на етапа
на проектирането.



Участие във всички въпроси, свързани

със защитата на личните данни

➢ Участието на ДЗЛД може да се състои в:

▪ даване на становище при извършването на оценка на

въздействието върху защитата на лични данни;

▪ участие в работни срещи;

▪ консултиране всеки път, когато трябва да се вземе

управленско решение относно защитата на лични данни

и мерки при изтичане на лични данни;

▪ водене и поддържане на регистри относно процесите по

обработване на данни.



Необходими ресурси 

➢ Ръководството на организацията е отговорно да

осигури на ДЛЗД ресурси поне по отношение на:

▪ организационни въпроси – екип; достъп до всички други

екипи в организацията; отчитане само пред най-висшето

ръководство и др.;

▪ финансови въпроси – финансови ресурси и помещения;

▪ обучителни въпроси – курсове, нова литература и др.



Независимост 

➢ ДЛЗД не следва да получава указания относно

изпълнението на задачите си по отношение на

защитата на личните данни;

➢ ДЛЗД не следва да бъде санкционирано или

засегнато от неблагоприятни последици в резултат

от изпълнението на задачите си.



Конфликт на интереси

➢ Ако ДЛЗД е назначено на трудов договор, това

назначение не трябва да предизвиква конфликт на

интереси, т.е.:

▪ ДЗЛД не следва да определя целите и начините за

обработване на данни при изпълнение на другите

си задължения;

▪ ДЗЛД не трябва да заема ръководна позиция от

какъвто и да е тип.



Конфликт на интереси:

➢ Конфликт на интереси може да възникне и при

външно ДЛЗД;

▪ Пример: ако ДЛЗД трябва да представлява

администратор и обработващ данните пред съд по

отношение на дело, свързано със защита на

личните данни, ще се появи такъв конфликт,

защото администраторът и обработващият ще

имат противоположни интереси.



Функции на ДЛЗД



Наблюдение

➢ Една от ключовите функции на ДЛЗД е да

наблюдава всички дейности по обработване на

данни в организацията, включваща:

▪ събиране и съхранение на информация;

▪ вътрешен анализ на тази информация и правене на

уточнения;

▪ проверка на съответствието на текущите процеси в

организацията;

▪ препоръки и консултации относно дейността на

организацията.



Оценка  на  въздействието върху

защитата на  лични данни (ОВЗЛД)

➢ ДЛЗД трябва да участва в провеждането на Оценка
за въздействие върху защитата на лични данни
(ОВЗЛД) с консултативни функции по въпроси като:

▪ Дали изобщо да се извърши ОВЗЛД;

▪ Каква методология трябва да бъде използвана
при извършване на ОВЗЛД;

▪ Какви предпазни мерки да се прилагат;

▪ Дали ОВЗЛД е извършена правилно.

➢ Добра практика: документиране и обосноваване на
решенията, които се отклоняват от съветите на
ДЛЗД.



Точка за контакт 

➢ ДЛЗД е основна точка за контакт:

▪ за контролните органи;

▪ за субектите на данни.

➢ Изискването да се даде информация за контакт на

ДЛЗД е един от елементите на принципа за

прозрачност;

➢ ОРЗД не забранява ДЛЗД да потърси становище от

контролните органи по отношение на въпрос,

свързан със защитата на личните данни в

организацията.



Поддържане на регистри

➢ въпреки че задължението
да се поддържат регистри е
вменено на
администраторите и на
обработващите данни, а не
на ДЛЗД, ОРЗД не забранява
тази задача да се възложи на
ДЛЗД;

➢ прехвърлянето на
задължението за поддръжка
на регистрите към ДЛЗД се
счита като едно от
средствата, позволяващи на
ДЛЗД да изпълнява
задълженията си;

➢ би било разумно това
задължение да се прехвърли
на ДЛЗД.



Митове относно ДЛЗД

Ꭓ Само физически лица биха могли да бъдат ДЛЗД -

функциите на ДЛЗД могат да бъдат изпълнявани и

от организации.

Ꭓ Юристконсултите или ръководителят на човешки

ресурси на местните органи могат да бъдат

назначавани като ДЛЗД - това би довело до

конфликт на интереси.

Ꭓ ДЛЗД носи отговорност за спазването на

законодателството за защита на данните -

отговорността за спазването все още е отговорност

на администратора или обработващия на данни.



Заключение

➢ ДЛЗД е ключова фигура за гарантиране на

спазването на изискванията на ОРЗД;

➢ като публични органи, местните власти са длъжни

да назначат ДЛЗД;

➢ местните власти могат да избират между

назначаване на ДЛЗД, делегиране на функциите на

ДЛЗД на текущ служител или сключване на договор

за услуги с външен ДЛЗД;

➢ местните власти трябва да внимават да избягват

конфликти на интереси при назначаването на ДЛЗД.



Допълнителн
и източници: 

➢ WP29, Guidelines on
Data Protection Officers
(‘DPOs’), WP 243 rev.01



Оценка на въздействието

върху защитата на данните



Човешко 
достойнство 

В центъра 

Интелигентно 
живеене (Smart 

Living)

подобрено 

от технологиите 

Взаимодействие 
Човек и 

Технологии
(„Използваемост“)

Надеждност и 
задължения  

(Отговорност)

Прозрачност и
активни граждани

2

Необходимостта от оценка на 

въздействието върху защитата на данните



Оценка на въздействието върху
защитата на данните (ОВЗД): 
коцепцията на чл. 35  ОРЗД

▪ ОРЗД въвежда отпадането на
задължението за регистрация
и за получаване на
одобрение от органа за
защита на данните
(Съображение 89:
"бюрократично"):

➢ отговорност на
администратора и подход,
основан на риска;

➢ активно разглеждане на
тези дейности по
обработване, които могат
да доведат до висок риск
за правата и свободите на
физическите лица.



Оценка на въздействието върху защитата

на данните (ОВЗД): концепцията на чл. 35  

ОРЗД
▪ проверка дали е налице

висок риск → основан на
“прагов анализ”:
➢ извършване на ОВЗД;

➢ необходима документация
(препоръчително - писмено).

▪ администраторът трябва да
направи необходимите
отстъпки и оценки.

▪ ако въз основа на наличните
факти по време на оценката,
неточност не е предвидима
→ няма нарушение на
задълженията на
администратора.



Чл. 35 във връзка с други части от 

ОРЗД

Необходим е анализ на риска и според: 
▪ чл. 25

➢ защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране

– Защитата на данните на етапа на проектирането е важна мярка за

намаляване на рисковете

▪ чл. 32

➢ сигурност на обработването

➢ рискове от злоупотреба и външни атаки

▪ чл. 35

➢ също и рискове от планираното обработване само по себе си, не

само от изтичане на информация



Защита на данните на етапа на 

проектирането и по подразбиране

(чл. 25 ОРЗД)
▪ защита на данните на етапа на проектирането и по

подразбиране са нови принципи, предвидени в чл. 25 ОРЗД;

▪ систематичен подход за спазване на законодателството за
защита на данните и за смекчаване / отстраняване на
рисковете;

▪ задължение за "прилагане на подходящи технически и
организационни мерки", за да:

➢ се прилагат принципите за защита на данните, като например
свеждане на данните до минимум, по ефективен начин и да се
интегрират необходимите предпазни мерки в обработката;

➢ отговарят на изискванията на настоящия Регламент и
защитават правата на субектите на данни.

6



Защита на данните на 
етапа на проектирането

и по подразбиране
(чл. 25 ОРЗД)

▪ Съчетано със задължителната оценка 
за въздействието върху защитата на 
данните (чл. 35) и строги правила за 
обезщетение и отговорност (чл. 82)

➢ компаниите / организациите 
припознават това като „бизнес 
модел“ за защита на данните; 

➢ необходимите
интердисциплинарни умения са
редки и много ценни;

➢ следователно, за първи път има
пазар на високо равнище за 
защита на правата на човека.

7



Случаи, при които изготвянето на ОВЗД, е 

задължително

(чл. 35 пар. 3)

▪ Систематична и подробна оценка на личните аспекти по

отношение на физически лица, която се базира на

автоматично обработване, включително. профилиране, и служи

за основа на решения, които имат правни последици за

физическото лице или по подобен начин сериозно засягат

физическото лице.



Случаи, при които изготвянето на ОВЗДе

задължително

(чл. 35 пар. 3)

▪ мащабно обработване на специални категории

данни, посочени в чл. 9, параграф 1, или на

лични данни за присъди и нарушения по чл. 10:
➢ Кога обработването се счита за „в голям мащаб“?:

➢ Количество данни

➢ Брой засегнати лица: референтна стойност > 5000 в продължение на

12 месеца (следователно, не би следвало да се отнася например само

един лекар или един адвокат)

▪ Систематично мащабно наблюдение на

публично достъпна зона.



Допълнителни
хипотези за 

задължително
провеждане на ОВЗД 

▪Действия по обработване на лични данни:

➢ които потенциално включват голям брой
лица и/или висок риск и/или използване
на широкомащабни действия по
обработване в съответствие с най-
съвременните технологии;

➢ които включват висок риск и
затрудняват упражняването на правата
на субектите на данни;

➢ когато целта е вземане на решения
относно конкретни физически лица след
систематична и обстойна оценка на
личните аспекти, свързани с физически
лица, въз основа на профилиране на тези
данни или след обработване на специални
категории лични данни, биометрични
данни или данни за присъди и нарушения
или свързани с това мерки за сигурност;

➢ които са свързани с висок риск, тъй като
възпрепятстват субектите на данни да
упражняват дадено право или да
използват някоя услуга или договор;

➢ които представляват висок риск, защото
систематично се провеждат в голям
мащаб.



Критерии за „висок риск“ според 

Работната група по чл. 29
Основно правило: съществува висок риск, ако са изпълнени най-малко два от

следните девет критерия:

➢ оценяване или класификация (профилиране / оценяване на физически лица);

➢ автоматизирано вземане на решения с правно действие или подобно значително

въздействие;

➢ систематичен мониторинг;

➢ чувствителни данни или данни за присъди и нарушения (чл. 9, 10);

➢ мащабно обработване на данни (съображение 91);

➢ сливане или напасване на данни;

➢ данни за уязвими лица (съображение 75);

➢ иновативно използване или прилагане на нови технологични или организационни

решения;

➢ обработване на данни, което не позволява на страните да упражняват право или

ползване на услуга или изпълнение на договор (чл. 22, съображение 91).



Положителни и отрицателни списъци относно

хипотезите на провеждането на ОВЗД

▪ Надзорният орган трябва да състави
списък на операциите по обработване
на лични данни, за които трябва да се
извърши оценка на въздействието върху
неприкосновеността на личния живот
(положителен списък).

▪ Надзорният орган може да състави
списък на видовете операции по
обработване на лични данни, за които
не се извършва оценка на
въздействието върху
неприкосновеността на личния живот
(отрицателен списък).

▪ Механизъм за съгласуваност (чл. 63) за
координирането на тези списъци между
надзорните органи по отношение на
видовете операции по обработване,
засягащи няколко държави-членки с цел
еднаквото прилагане на ОРЗД.



Времеви график за изготвяне на 

ОВЗД
▪ моментът и методът за изготвяне на ОВЗД, трябва да бъдат

определени от администратора;

▪ препоръчително, подготовката за ОВЗД да започне в
най-ранния възможен етап от даден проект. Препоръчва се
и провеждането на обучение за повишаване на
информираността на служителите относно необходимостта
от ОВЗД в рамките на организацията;

▪ резултатите от проведена ОВЗД могат да дадат насоки при
търсенето на адекватни решения и да спомогнат
ефективното и своевременно изпълнение на изискванията
за защита на данните;

▪ ОВЗД ще навигира изпълнението на даден планиран
проект от концептуалния етап до окончателното му
оперативно изпълнение и демонстрира итеративния
характер на процеса по извършване на ОВЗД.



Преглед на ОВЗД

▪ в съображение (89) се посочва, че може да е необходим

повторен преглед на ОВЗД своевременно след извършването на

първата оценка. При извършване на ОВЗД времевата рамка за

рутинни проверки или бъдещи подновявания трябва да бъде

включена като част от документацията;

▪ трябва да се вземат предвид технологичното развитие, нова

правна уредба и промени в действията по обработване. Ако

възникне възможност за рискова ситуация, следва да се извърши

нова ОВЗД;

▪ документацията и докладът трябва не само да предоставят

информация за извършената ОВЗД, но и да изброяват всички

причини, поради които не може да бъде направена пълна ОВЗД

или за прекратяване на ОВЗД, след като са идентифицирани

високи рискове за субектите на данни.



Предварителна консултация с надзорния

орган съгласно чл. 36 от ОРЗД
▪ администраторът на лични данни

се консултира с надзорния орган,
когато ОВЗД покаже, че
обработването ще породи висок
риск.

▪ надзорният орган трябва да
отговори на това искане за
консултация в рамките на
четиринадесет седмици.

▪ за сложни и иновативни проекти
се препоръчва да се започне
ОВЗД в най-ранния възможен
етап, така че всяка препоръка
от надзорния орган може да
бъде разгледана при
изпълнението на плана на
проекта.



Кой отговаря за извършването на 

ОВЗД? 
▪ отговорността за провеждането на ОВЗД е на администратора:

➢ първоначално, в своето предложение за регламент, Комисията
поверява отговорността за провеждане на ОВЗД на обработващия
данните, който действа под инструкцията на администратора.

➢ за разлика от това, приетият текст на регламента, в съображение 95,
посочва единствено, че обработващият следва да съдейства на
администратора, когато е необходимо и ако е изрично поискано.

▪ на практика е препоръчително, при уреждане на отношенията
между администратор и обработващ, в договора да се
съдържа задължение на обработващия да се включва и активно
да подпомага целия процес по изготвяне на ОВЗД.

➢ това е извън обхвата на чл. 28, пар. 3, който предвижда, че договорът
относно обработването трябва да предвижда, че обработващият
следва да гарантира за съответствие със задълженията по чл. 32 до
36.



Минимални изисквания за 

провеждане на ОВЗД 
Чл. 35, пар. 7, б. а-г в съответствие със съображение 84 и 90 изисква
минимум:

▪ 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,
посочени в параграф 1; и

▪ 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.

Букви а и г са прояви на така нареченият от ОРЗД „подход, основан на
риска“.



Извършване на ОВЗД– контролен 

списък I 
1. Започване на проект:

▪ Определяне на екипа: юристи, инженери, специализирани отдели,
ДЗЛД, ако е необходими и външни консултанти:

➢ Планиране на време и ресурси;

➢ Ангажиране на ръководството.

2. Описание на планираните действия по обработване и целите
им.

3. Събиране на информация относно мнението

на субектите на данни или техни представители:
➢ задължително, ако е предвидена или съществува такова 

мнение;

➢ включително информация относно

засегнатите лица.

4. Оценка на необходимостта и 
пропорционалността 



Извършване на ОВЗД– контролен

списък II

5. Идентифициране и оценка на рисковете за засегнатите лица:

➢ вероятност;

➢ последици от реализирането на риска;

➢ резултатът от тези два фактора е крайната стойност на риска.

6. Взимане на мерки за преодоляване на риска.

7. Документиране на ОВЗД (доклад) с доказателства за

съответствие с изискванията на ОРЗД.

8. Текуща проверка / оценка, че предположенията и прогнозите,

направени в ОВЗД, са правилни и че обработването се

извършва в съответствие с изискванията на ОВЗД.



Документация: 
Доклад за ОВЗД

▪ Препоръчително: отразяване на процеса на
ОВЗД в документация в смисъла на "жив
документ".

▪ Докладът за ОВЗД по същество определя
процедурата:
➢ включително представяне на фактите в

смисъл на систематично описание на
целия предмет на теста ("цел на
оценката") и резултатите от процеса на
ОВЗД.

▪ ОРЗД не предвижда каквито и да било
специфични правила за изготвянето на
доклад за ОВЗД, нито за процеса за
извършване на ОВЗД.

▪ критериите, посочени от Работната група по
чл. 29, в Анекс 2 на WP248, по същество са
базирани на чл. 35, пар. 7 ОРЗД.

▪ новият стандарт ISO / IEC 29134
предоставя указания за извършване на
оценки на въздействието върху
неприкосновеността на личния живот и за
структурата и съдържанието на доклада за
оценка:

1. Релевантни изисквания за
поверителност

2. Описание на обхвата
3. Описание на използваните критерии за

риск
4. Участници в изпълнението
5. Консултирани заинтересовани страни



Препоръки

▪ Документирането на всички решения, по-специално защо, ако е
необходимо, не е извършена оценка на въздействието върху
защитата на данните.

▪ В случай на съмнение, извършване на ОВЗД.

▪ Включване на вътрешни и външни заинтересовани лица.

▪ Използване на примери, добри практики, и, ако е подходящо,
резултати от подобни, вече извършени ОВЗД.

▪ Вземане на мерки за минимизиране на риска на ранен етап от
всеки проект, включващ обработване на данни, може да помогне
за поддържане на бюрократичните усилия на разумно ниско ниво.

▪ Публикуване на ОВЗД:

➢ особено от публичните власти;

➢ демонстрира информираност относно значението на
поверителността и изгражда доверие.



Допълнителни 
източници: 

➢ Art. 29 Working Group, WP 248:
Guidelines on Data Protection Impact
Assessment (DPIA) and determining
whether processing is “likely to result
in a high risk” for the purposes of
Regulation 2016/679
http://ec.europa.eu/newsroom/docume
nt.cfm?doc_id=44137

➢ Germany: Forum Privatheit White
Paper DSFA: https://www.forum-
privatheit.de/forum-privatheit-
de/publikationen-und-
downloads/veroeffentlichungen-des-
forums/themenpapiere-white-
paper/Forum-Privatheit-WP-DSFA-3-
Auflage-2017-11-29.pdf

➢ CNIL, The open source PIA software:
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-
software-helps-carry-out-data-
protection-impact-assesment

➢ Privacyofficers.at,
https://www.privacyofficers.at/privacyo
fficers-at-veroeffentlicht-beispiel-zur-
durchfuehrung-einer-datenschutz-
folgenabschaetzung/

➢ Paul Voigt, Axel von dem Bussche,
The EU General Data Protection
Regulation (GDPR): A Practical Guide,
2017

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44137
https://www.forum-privatheit.de/forum-privatheit-de/publikationen-und-downloads/veroeffentlichungen-des-forums/themenpapiere-white-paper/Forum-Privatheit-WP-DSFA-3-Auflage-2017-11-29.pdf
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assesment
https://www.privacyofficers.at/privacyofficers-at-veroeffentlicht-beispiel-zur-durchfuehrung-einer-datenschutz-folgenabschaetzung/


Прозрачност



Значение на принципа на прозрачност 

в ОРЗД
➢ Принципът на прозрачност е свързан с принципите на

справедливост и отчетност. Член 5 (Принципи, свързани
с обработването на лични данни) задължава
администраторите да докажат, че личните данни се
обработват по прозрачен начин.

➢ Според препоръките на Работната група по чл. 29, целта
на принципа е да оправомощи гражданите да търсят
отговорност от администраторите и да упражняват
контрол над личните си данни.

➢ Тази цел се постига чрез въвеждане на специфични
изисквания, които трябва да бъдат спазвани на всеки
етап от обработването: преди началото на обработването
или при събирането на личните данни и през целия
период на обработването.



Елементи на 

прозрачността 

в GDPR



“Кратка, прозрачна, разбираема и 

леснодостъпна форма”

➢ Първите две части от това изискване означават, че

администраторите трябва да предоставят информацията и да

водят комуникацията с гражданите по ефикасен начин, в кратка

форма, за да се избегне т.нар. „заливане с информация“ (или

казано по друг начин –претоварване на лицето с информация).

➢ Един вариант да се постигне това използването на многопластови

съобщения, чрез които субектите се информират за правата си

постепенно (например може най-важната информация да се

предостави в кратко съобщение, а останалата част – при самото

събиране на данните (пр. при попълване на формуляр)). Тази

информация трябва да бъде представена отделно от

информацията, несвързана с защита на личните данни, като

например договорни клаузи.



“Кратка, прозрачна, разбираема и 

леснодостъпна форма”

➢ Изискването информацията да е „разбираема“ означава, че тя

следва да може да бъде разбирана от средностатистическия

гражданин в съответната община. Гражданите трябва да могат

предварително да определят какви са обхватът и последствията

от обработването

➢ Препоръчително е администраторите да представят

недвусмислено най-важните резултати от обработването, особено

когато те може са засегнат основните човешки права на лицата.

➢ Последният елемент на прозрачността - „леснодостъпна форма“-

следва да се разбира като липса на необходимост гражданите

сами да търсят информация относно обработването на лични

данни. Вместо това тя трябва да им е представена по лесен и

достъпен начин, така че да могат да получат достъп до нея без

полагането на каквито и да е било усилия.



“Ясен и прост език”

➢ Това изискване означава, че информацията трябва да бъде
предоставена по най-простия възможен начин, като се избягват
сложни езикови конструкции.

➢ Информацията не трябва да бъде формулирана с абстрактни или
двузначни термини или пък да позволява различни тълкувания.
Целите и правното основание за обработването трябва да са
ясни. Неясни формулировки на целите на обработване, като „за
развиване на бъдещи продукти и услуги“ или „за проучване“,
трябва да се избягват. Информацията, предоставена на лицето, не
трябва да съдържа твърде много правни, технически или
специализирани термини.

➢ По отношение на предоставяне на информация за обработване на
лични данни на деца, местните власти трябва да се уверят, че
лексиката, тонът и стилът на изразяване са подходящи и се
възприемат от тях, така че те да могат да разберат, че
съобщението/ информацията са насочени към тях.



Начин на представяне на 

информацията
➢ Администраторите на лични данни не могат да таксуват

гражданите за това, че им предоставят информация съгласно чл.
13 и чл. 14 (Информация, която се предоставя на субекта),
или за съобщаване и действия, предприети с оглед чл. 15 –22
(Права на субектите на данни) и чл. 34 (Съобщение за
нарушения на сигурността на субектите на данни).

➢ Има само едно изключение от правилото: когато постъпилото
искане от страна на дадено лице е явно неоснователно или
прекомерно, по-специално поради повторяемост. В този случай
администраторът може да наложи разумна такса, предвид
административните разходи по предоставяне на информацията
или по извършване на поисканото действие. Важно е общините,
като администратори на лични данни, да съумеят да докажат
явната неоснователност или прекомерността на искането.

➢ Следователно, не се препоръчва общините и другите органи на
местната власт да налагат такси за предоставянето на
информация по ОРЗД.



Информация, която трябва да се предостави на 
субектите



Каква информация трябва да се 

предостави?
ОРЗД определя каква информация трябва да се предостави на
лицата, чийто данни се обработват. Регламентът прави разлика между
случаите, когато информацията е предоставена от лицето (чл. 13), и
случаите, когато не е (чл. 14).

Местните власти трябва да предоставят:
➢ данните, които идентифицират администратора и координатите за връзка с

него;

➢ координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните;

➢ целите на обработването, за които личните данни са предназначени, както и
правното основание за обработването – местните власти основно
обработват лични данни на основание чл. 6, пар. 1, буква д) от ОРЗД, а
именно при упражняване на официални правомощия, които са предоставени
на администратора;

➢ вида на данните, които се обработват, когато не са били предоставени от
субекта на данните;

➢ данните, които идентифицират възможните получатели на данните – това не
включва само трети лица, но и лицата, обработващи данните, както и
съвместните администратори. Администраторът трябва да дефинира
различните категории получатели на данни по най-конкретния възможен
начин.



Каква допълнителна информация трябва

да се предостави?

➢ периодът, за който данните ще се съхраняват или критериите, по
които този период ще се определи;

➢ Правото на всеки един гражданин да поиска от администратора
достъп до информация или коригирането или изтриването ѝ, както
и правото да се поиска ограничаване на обработването, да се
направи възражение срещу обработването, както и правото на
преносимост на данните;

➢ когато правното основание на обработването е съгласие, правото на
лицето да оттегли това съгласие по всяко време;

➢ правото на жалба до контролен орган;

➢ наличието на автоматизирано вземане на решения, включително
профилиране, и важна информация за приложената логика, както
и значението и възможните последствия за лицето от подобен тип
обработване на данните.



Каква допълнителна информация трябва

да се предостави?
➢ Информацията за профилирането не само трябва да е леснодостъпна

за субектите, но и да бъде представена на тяхното внимание.
Администраторът трябва да уведоми субектите за логиката и критериите,
използвани за автоматичното взимане на решения, като използва
подходящ подход и достъпен език, без сложни обяснения на алгоритъма.

➢ Когато данните не са получени пряко от определено лице,
администраторът трябва да предостави информация кой е източника,
предал личните данни. Ако данните са получени пряко от определено
лице, администраторът трябва да го уведоми дали обработването е в
изпълнение на законово задължение.

➢ Администраторите трябва да информират гражданите, ако планират да
обработват данни за други цели, извън тези, за които са събрани.
Гражданите трябва да получат информация за тези други цели и
всякаква по-нататъшна относима информация, подобнана
информацията, която се предоставя за първоначалната цел (период на
обработването, правнооснование и др). Би било полезно да се
информират лицата за евентуално бъдещо обработване още при
първоначалното събиране на данните, ако е вероятно, че такова ще
бъде осъществено предвид дейността на администратора.



Как трябва да се предостави
информацията?

➢ По подразбиране, формата за

предоставяне на информация и

комуникация с гражданите е писмена.

➢ ОРЗД позволява информацията да бъде

предоставена и по други начини,

включително електронно.

➢ Информацията може да бъде

предоставена и устно при поискване от

субекта, ако идентичността на субекта е

доказана по други (не-устни) начини.



Как трябва да се предостави

информацията?
➢ Устното предоставяне на информация не означава задължително устна

информация, предоставена “на живо“. Този термин може да се разбира и

като автоматизирана информация. Администраторът трябва да осигури на

субекта възможност да слуша повторно предварително записани

съобщения, особено когато става дума за незрящи хора или хора с други

трудности да възприемат информация в писмена форма.

➢ В случаи на устно представяне на информация, администраторите винаги

трябва да могат да докажат, че се придържат към изискванията на ОРЗД.

За да направят това, те трябва да пазят в архив:

▪ искането на субекта да се предостави информация в устна форма;

▪ методът, по който е проверена самоличността на лицето; и

▪ фактът, че информацията е предоставена в устна форма.



Кога се предоставя информация?

➢ Информация относно обработването се дава на лицата в момента
на събиране на данните;

➢ Когато данните не се събират директно от гражданите, а от друг
източник (например от държавна информационна система),
информацията трябва да се предостави в разумен срок, но не по-
късно от един месец от придобиването, в зависимост от
обстоятелствата.

➢ Има два специфични случая:

▪ първо, когато данните се използват за комуникация със
лицето, информацията трябва да се предостави най-късно при
първия контактсъс него;

▪ второ, ако се очаква данните да се предоставят на друг
получател, най-късно при първото им предоставяне на този друг
получател.



Кога да се направи съобщение в случай на промени

в информацията по прозрачността, която

администраторите трябва да предоставят?

➢ Когато промяната в информацията може да има сериозен

ефект върху определено лице, администраторът е длъжен да

уведоми лицето в разумен срок преди промяната да бъде

осъществена.

➢ Гражданите трябва да имат на свое разположение достатъчно

време да обмислят естеството и ефекта на промяната и да

упражнят правата си по ОРЗД, като например да възразят

срещу обработването. Работната група по чл. 29 препоръчва

редовно уведомление на лицата относно обхвата на

обработването.

➢ Когато се планира да се обработват данни за други цели, извън

тези, за които те са придобити, лицата трябва да се

информират преди да е започнало новото обработване.



Условия 

Условията на 

предоставяне на 

информация са 

начините,  по които 

администраторите 

изпълняват 

задълженията си по 

ОРЗД да 

информират 

гражданите.



Съобщения относно нивото на защита на
личните данни

➢ По отношение на онлайн платформите, е препоръчително

да се използват многопластови съобщения, които да

пренасочват към различните категории информация, които

трябва да се предоставят на лицата, вместо да се използва

едно цялостно съобщение.

➢ Този подход позволява на потребителите да отидат

директно на секцията от съобщението, която искат да

прочетат. Когато се съставя подобно многопластово

съобщение, администраторите трябва да се опитат да

осигурят ясно и прегледно съдържание, така че субектите

лесно да могат да разберат къде да намерят всяка част от

информацията.



“Push” & “pull” уведомления

➢ При pull уведомленията потребителите на сайта трябва сами да
поискат информация, в случая такава за обработването на
данните им:

▪ Пример: бутон “научи повече”, където потребителите могат да
управляват настройките си.

➢ При Push уведомлението съобщението изскача на екрана без
активни действия от страна на потребителя:

▪ Пример: „навременно“ уведомление се използва за
предоставянето на специфична информация за защитата на
личните данни, която се появява, когато е най-приложима за
субекта. Този формат може да е полезен например когато
местните власти имат сайт с определени онлайн услуги, които
се използват чрез попълване на формуляр. Подобно
„навременно“ уведомление може да се появява преди
гражданинът да попълни онлайн заявление.



Други видове „подходящи мерки“

Извън виртуалната среда,
подходящи мерки биха могли да са:

➢ При разпространение на
хартиени копия – писмени
обяснения, листовки;

➢ При телефонни разговори:
устни обяснения от човек,
автоматични предварително
записани съобщения с опции
да се чуе повече информация;

➢ QR кодове, гласови
съобщения, писмени
съобщения на smart
устройство, съобщения по
СМС, електронна поща и други;

➢ При личен контакт – устни
обяснения, писмени обяснения
в хартиен или електронен
формат.



Визуализация

➢ ОРЗД въвежда инструменти за визуализация (изреждайки

по-конкретно икони, сертификати, печати и знаци за

защита на личните данни);

➢ идеята на иконите е да представят на субектите

информацията по достъпен начин, използвайки

стандартизирани символи/картинки, разпознаваеми в

целия ЕС;

➢ съставянето на такъв „кодекс с икони“ все още не е

започнало. ОРЗД въвежда също сертифициращи

механизми в защитата на лични данни, печати и знаци,

чрез които да се демонстрира съответствие с Регламента.



Визуализация

➢ Механизмите за
сертификация се установяват
от страните членки, от
Европейския надзорен орган
по защита на личните данни
или от Комисията и целта им е
администраторът да
демонстрира спазването на
изискванията на ОРЗД,
предприемайки технически и
организационни мерки, за да
изпълни стандартите за
защита на личните данни.

➢ Такива средства могат да се
приложат при организации,
които не са публични власти,
като например общински
дружества.



Упражняване правата на гражданите

➢ Гражданите имат право да получат информация от

администраторите по отношение на обработването

на личните им данни.

➢ Информацията, която трябва да се предостави по

GDPR, е изрично изредена в чл. 13 и чл. 14, като

лицата не следва да подават искане или да

предприемат каквито и да било други стъпки, за да

се сдобият с нея, за разлика от случаите, в които

упражняват другите си права (право на достъп,

право на коригиране, право на изтриване и други).



Изключения от задължението да се 

предостави информация

➢ Когато искането е очевидно неоснователно или прекомерно, по-
специално поради повтарящ се характер, администраторът може
да откаже да предприеме действия по него, вместо да таксува
субекта на данни. Администраторът трябва да докаже явно
неоснователния или прекомерен характер на искането. Той
следва също така да информира субекта на данни за причините
за решението си без ненужно забавяне и най-късно в срок от един
месец след получаване на искането. Отказът трябва да съдържа
информация за възможността за подаване на жалба до надзорен
орган и за търсене на правна защита.

➢ Когато администраторът има основателни съмнения относно
самоличността на субекта на данните. В този случай
администраторите могат да изискват допълнителна информация,
необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на
данните и в крайна сметка могат да откажат достъп до
информация.



Изключения от задължението да се 

предостави информация
➢ Третото изключение е се отнася до задължението на местните власти да

предоставят информацията по в чл. 13 и 14 от Регламента. Когато данните
са придобити пряко от гражданите, местните власти не е необходимо
да предоставят информация, ако гражданите вече разполагат с
такава;

➢ Когато данните не са придобити директно от лицето, изключенията са
повече:
▪ когато лицето вече разполага с такава информация;

▪ когато предоставянето на такава информация се окаже невъзможно или
изисква несъразмерно големи усилия, или ще направи изпълнението на целта
на обработването невъзможно, или сериозно ще я затрудни – например ако
администраторът на лични данните не разполага с никакви контакти на
лицето;

▪ когато получаването или разкриването на лични данни е изрично разрешено
от правото на ЕС или националното право, което ще е най-честата хипотеза за
местните власти;

▪ когато личните данни са обект на задължение за пазене на служебна тайна
според правото на ЕС или националното право, като такова включва всяко
законово задължение за поверителност; това изключение може да се приложи
в хипотеза на общински дружества и други подобни организации.



Заключение

➢ Принципът на прозрачност е един от

фундаментите на ОРЗД.

➢ Той дава многобройни гаранции, че физическите

лица ще могат да получат цялата информация,

необходима за осведомяването им относно

обработваните личните данни, и за ефективното

упражняване на правата по ОРЗД.

➢ Тази информация трябва да е лесна за разбиране и

на ясен и прост език.



Заключение 
➢ Съветът към местните властиеда изготвят списък с цялата

информация, изисквана по ОРЗД, и да изберат най-добрите
средства да достигнат до гражданите, чиито данни обработват:

▪ Например, могат да поставят плакати и табла с
информация на общодостъпните места в сградите си и да
разпространят листовки с информация;

➢ Електронните средства може да са полезни, ако
организацията има онлайн сайт/платформа, но хартиените
копия също са необходими в определени ситуации.
Специално внимание трябва да се обърне на изискванията на
ОРЗД в случаите, когато порталите на местните власти
предоставят онлайн услуги;

➢ Някои общински дружества (като например дружества за
обществен транспорт) извършват различни видове
обработване на лични данни и работят с огромни бази
данни, следователно трябва да положат особени усилия да
съставят вярно информацията по чл. 13 и чл. 14.



Допълнителни 
източници:

➢ Article 29 Data
Protection Working Party,
Guidelines on transparency
under Regulation
2016/679, WP260;



Разкриване на информация 

или 

Правото на достъп на 

субекта на данните

член 15 ОРЗД



Право на достъп: Правна 
рамка

▪ член 15: Право на достъп на
субекта на данните

▪ съображение 63

Всяко физическо лице следва да има
право на достъп до събраните лични
данни, които го засягат, и да
упражнява това право лесно и на
разумни интервали, за да бъде
осведомено за обработването и
да провери законосъобразността
му…

▪ съображение 64

Администраторът следва да
използва всички разумни мерки за
проверка на самоличността на
субекта на данни, който иска
достъп, по-специално по
отношение на онлайн услугите и
онлайн идентификаторите…



Право на достъп: функция и цел

▪ Целта на това право е, субектът на данните да получи информация
за съдържанието и подробностите относно обработваните за него
данни, с цел евентуалното упражняване на други права (напр.
коригиране или заличаване съгласно член 16 ОРЗД) или да се
направи една своеобразна проверка за законосъобразност на
обработването.

▪ Това право е един от фундаментите на правилата за защита на
личните данни
➢ основа, върху която субектът на данните да стъпи при упражняването

на други свои права;

➢ администраторите на данни трябва да бъдат добре подготвени за
подобен сценарий.

▪ Най-добрата подготовка за тези проверки е воденето на добре
структурирани и възможно най-подробни регистри на дейностите
по обработване.



Подробности  за  разкриването на  

информация  на субекта на данните
1. Право да се поиска от администратора да

потвърди дали данните се обработват или не:
➢ също и „отрицателна информация“, ако не се обработват

никакви данни.

2. Правото да се получи копие от личните данни:
➢ за допълнителни копия, поискани от субекта на данните,

администраторът може да наложи разумна такса въз
основа на административните разходи;

➢ ако заявлението е подадено по електронен път → за
допълнителни копия, поискани от субекта на данните,
администраторът може да наложи разумна такса въз
основа на административните разходи.



Чл. 15, ал. 1 ОРЗД

Право на достъп на субекта на данните

Субектът на данните има право да получи от
администратора потвърждение дали се обработват лични
данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до
данните и следната информация:

▪ целите на обработването;

▪ съответните категории лични данни;

▪ получателите или категориите получатели, пред които са
или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално
получателите в трети държави или международни
организации;

▪ когато е възможно, предвидения срок, за който ще се
съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно,
критериите, използвани за определянето на този срок;
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Чл. 15, ал. 1 ОРЗД

Право на достъп на субекта на данните

▪ съществуването на право да се изиска от администратора
коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване
на обработването на лични данни, свързани със субекта на
данните, или да се направи възражение срещу такова
обработване;

▪ правото на жалба до надзорен орган;

▪ когато личните данни не се събират от субекта на данните,
всякаква налична информация за техния източник;

▪ съществуването на автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране, посочено в член 22, ал. 1 и 4, и
поне в тези случаи съществена информация относно
използваната логика, както и значението и предвидените
последствия от това обработване за субекта на данните.
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Съдържание на информацията - преглед
чл. 15, ал. 1 GDPR Съдържание на информацията

А) целите на обработването

Б) съответните категории лични данни, които се обработват; 

В) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат

разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или

международни организации

Г) когато е възможно,  предвидения срок, за който ще се 

съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно - критериите,

използвани за определянето на този срок;

Д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или

изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични

данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение

срещу такова обработване;

Е) правото на жалба до надзорен орган;

Ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква

налична информация за техния източник;

З) съществуването на автоматизирано вземане на 

решения, включително профилирането, посочено в член 22, ал. 1 и 4, и

поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика,

както и значението и предвидените последствия от това обработване за

субекта на данните.

ал. 2 Когато личните данни се предават на трета държава или на

международна организация, субектът на данните има право да бъде

информиран относно подходящите гаранции по чл. 46 във връзка с

предаването.



Колко време има администраторът да 

отговори (краен срок)?
▪ По принцип, на подадено заявление за достъп до информация

трябва да бъде отговорено своевременно, но не по-късно от един
месец след получаване на заявлението (чл. 12, ал.3 от ОРЗД).

▪ Този период може да бъде удължен за още два месеца, ако е
необходимо, като се вземат предвид сложността и броят на
заявленията.

▪ Администраторът уведомява субекта на данни за удължаването
на крайния срок:

➢ в рамките на един месец след получаване на искането;

➢ заедно с причините за забавянето, и

➢ информация относно възможността за подаване на жалба.

▪ Внимание! Цялата комуникация между администратора и субекта
на данни трябва да се води на ясен и прост език в точна,
прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма.
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Форма на искането и отговора
▪ Регламентът не съдържа изискване за формата, в

която следва да бъде направено заявлението.
Искането може да бъде направено устно, писмено
или в електронен формат (например чрез
електронна поща).

▪ Администраторът може да предостави исканата
информация във всяка подходяща форма, но следва
да се отбележи следното:

➢ най-добре е на писмено заявление също да бъде
отговорено писмено;

➢ общ похват, използван в миналото в някои
държави, е, че заявителят трябва да подаде
копие от документ за самоличност към своето
заявление, а администраторът да изпрати
отговора като препоръчано писмо.

▪ ако заявителят поиска, информацията може да бъде
предоставена устно, при условие че самоличността
на субекта на данните е установена в друга форма
(напр. субектът на данни се е идентифицирал с
документ за самоличност).

▪ ако субектът на данните подаде заявление по
електронен път

➢ информацията също се предоставя в електронен
формат;

➢ ако е възможно, администраторът може също да
предостави отдалечен достъп до сигурна
система, която дава на субекта на данни пряк
достъп до личната му информация.
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Задължение за доказване на самоличността 

на подателя на заявлението като субект на 

данните 
▪ самоличността на лицето, което иска информацията

(заинтересованото лице), трябва да е установена:

➢ администраторът може да поиска допълнителна информация, ако има

"основателни съмнения" относно самоличността на физическото лице,

подало заявлението (вж. чл.12, ал.6).

▪ съображение 64: администраторът следва да използва всички

разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни

-> по-специално по отношение в областта на онлайн услугите и

онлайн идентификаторите;

▪ може да възникне нарушение на сигурността на личните данни, ако те

бъдат предадени на грешния получател.
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Възстановяване на разходите 

относно предоставянето на 

информацията 
По принцип, информацията трябва да бъде предоставена безплатно

(вж. член 12, ал.5 от ОРЗД).

▪ Въпреки това, в случай на явно неоснователни или по-специално

повтарящи се прекомерни искания от страна на субекта на данни,

администраторът може да:

➢ наложиразумна такса, като се вземат предвид

административните разходи за 

уведомяване, съобщаване или 

прилагане на исканата мярка; или 

➢ откаже да действа по заявлението.
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Задължение  заявителят  да  участва

▪ Такова задължение за сътрудничество е
споменато само в съображение :

➢в доктрината се приема, че такова съществува;

➢такова беше признато в Австрия съгласно DSG
2000: "където администраторът обработва
голямо количество от информация, отнасяща се
до субекта на данни, той трябва да може да
поиска от субекта на данни да определи
информацията или дейностите по обработването,
за които се отнася искането, преди

предоставянето на пълната информация.”
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Права  на  трети  лица, които да  се  вземат

предвид при предоставянето на 

информация

▪ Член 15, ал. 4 от ОРЗД, правото да се получи
копие, не трябва влияе неблагоприятно
върху правата и свободите на други лица
➢ Освен това, съображение 63 гласи, че "[т]ова право

не следва да влияе неблагоприятно върху правата
или свободите на други лица, включително върху
търговската тайна или интелектуалната собственост,
и по-специално върху авторското право за защита
на софтуера. Тези съображения обаче не следва да
представляват отказ за предоставяне на цялата
информация на съответния субект на данни.”

▪ Като правило личните данни на трети лица

(пр., името на лицето, което обслужва

клиента, посочено в клиентски файл),

трябва да бъдат изтрити от копието

на лични данни, което ще се предостави

на заявителя.
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Контролен списък за предоставяне
на информация при поискване

Задължен ли  съм да  предоставям информация?

• Ако публичен орган е само обработващ, но все пак получава молба, тя трябва незабавно да   се   
препрати на администрация.

Проверка на самоличност

• Ако има съмнения относно самоличността: поискване на  доказателство – предоставяне на 
документ за самоличност. 

Разкриването на   информация безплатно ли е? 

• Ако на заявителя често е давана една и същата информация или ако искането сериозно затруднява
администратора, е възможно да се наложи административна такса.

Обработват ли  се  въобще лични данни на заявителя?

• Ако не  са съхраняват данни или  ако данните вече  са били  изтрити → негативна информация

Какви данни и информация трябва да предостави?

• Трябва да  се  предоставят  всички данни,   които се   съхраняват за съответното лице. Трябва да се 
спазват правата на трети  лица. 

Предоставяне на информация 

• Администраторът трябва да избере правилния канал според необходимостта и метода за удостоверяване на 
самоличността на субекта на данните.



Допълнителни 
източници:

➢ Souhrada-Kirchmayer, The 
right of access to the DSGVO, 
in Jahnel [Hrsg], Yearbook 17. 
Data Protection Law, 2017.

➢ Martini in Paal/Pauly (Ed.), 
Datenschutz-
Grundverordnung (2016).

➢ Paul Voigt, Axel von dem
Bussche, The EU General 
Data Protection Regulation 
(GDPR): A Practical Guide 
(English), 2017.

➢ https://www.gdpreu.org/the-
regulation/list-of-data-
rights/right-of-access/

➢ The Data Protection Handbook 
of EU Fundamental Rights 
Agency (2014): 
http://fra.europa.eu/en/publicat
ion/2014/handbook-european-
data-protection-law-2014-
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