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Abstract: the protection of personal data is one of the core values   of modern european societies. this pro-
tection is provided by the law of the european union and by the national legislations of the Member states, to 
which the republic of Bulgaria also belongs. As of May 25, 2018, the protection of personal data is being ex-
panded and updated in response to technological progress and the increasingly accelerated data exchange. the 
reason for this is the entry into force of regulation (eu) 2016/679 (General Data Protection regulation, GDPr) 
and the changes in our national law that it imposes.

in the sense of what has been said so far, the issues of personal data protection in children’s institutions are 
especially relevant, because these organizations actively handle personal data at any level of children, parents, 
teachers and staff. in this article, we will try to give short answers to some of the most important questions re-
garding personal data and the rules for their protection, according to european and Bulgarian legislation.
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Защитата на личните данни е една от основните ценности на съвременните европейски общества. та-
зи защита е осигурена от правото на европейския съюз и от националните законодателства на държави-
те членки, към които принадлежи и Република България. считано от 25 май 2018 г., защитата на лични-
те данни се разширява и осъвременява в отговор на технологичния прогрес и все по-ускорения обмен 
на данни. основание за това е влизането в сила на Регламент (ес) 2016/679 (общ регламент за защита на 
личните данни, GDPr) и измененията в националното ни право, които той налага.

В смисъла на казаното до тук особено актуални са въпросите около защитата на личните данни в дет-
ските заведения, защото тези организации активно боравят с такива данни на различно ниво както на 
децата, така и на родителите, учителите и персонала. на следващите редове ще се постараем да дадем 
сравнително изчерпателни отговори на някои от най-важните питания, отнасящи се до личните данни и 
правилата за тяхната защита, според европейското и българското законодателство.

1. Какво представляват личните данни и кои лични данни се обработват в детската градина?
 y понятие за „лични данни“

Личните данни са много общо понятие, което трябва да се разбира в широк смисъл. когато физическо 
лице, независимо кое е то, може потенциално да бъде идентифицирано въз основа на данни, които детска-
та градина обработва, тези данни представляват „лични данни“ и детската градина трябва да вземе мер-
ки за тяхното законосъобразно обработване и защита. потенциално всяка информация за лицето може да 
представлява негови лични данни. За да се приеме такава информация за лични данни обаче, е необходи-
мо тя на практика да може да доведе до точната идентификация на лицето. Всъщност това е критерият, по 
който общият регламент за защита на личните данни (GDPr) определя кои данни са обект на защита. 

например, ако разполагате с информация за името и пола на лицето, това няма да е достатъчно, за 
да го идентифицирате сред цялото население на страната (и поради това информацията, с която разпо-
лагате, няма да представлява лични данни), но ако знаете освен това, че лицето например е служител на 
детската градина, най-вероятно ще можете да го идентифицирате точно (и поради това информацията, с 
която разполагате, вече ще се счита за лични данни).
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Видовете данни, които сами по себе си или в комбинация позволяват идентифицирането на физиче-
ско лице, са например: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, данни за електронна идентифи-
кация, номер на банкова сметка, снимки/изображения, звукозаписи, видеозаписи, егн и други лични но-
мера, възраст, пол, дата на раждане, място на раждане, гражданско състояние, националност, физически 
характеристики, характеристики на начина на живот и поведението, данни за семейството, данни за обу-
чения, работа и др. 

общия европейски регламент за защита на личните данни (GDPr) определя част от личните данни ка-
то „чувствителни лични данни“. това са личните данни, които по своята същност са особено чувствител-
ни по отношение на основните права и свободи и заслужават специфична защита, тъй като тяхната обра-
ботка може да създаде значителни рискове за основните права и свободи. тези лични данни включват 
данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски 
убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, с цел еднозначно иденти-
фициране на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи се до пола на физическо ли-
це, живот или сексуална ориентация и др. от това правило има изрично предвидени изключения.

със защита се ползват само данните на физически лица (само те могат да бъдат лични данни). да-
нните за юридически лица са извън обхвата на защита, освен ако те правят възможно да се идентифици-
ра физическо лице.

 y  понятие за „обработване на лични данни“
обработването на данни, също както и самите лични данни, е понятие, което е с широк обхват. За об-

работване се приема на практика всяка операция, свързана с данните – събиране, записване, организи-
ране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкри-
ване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане 
или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 y Видове лични данни, които се обработват
организациите в т.ч. детските заведения обработват данни, необходими за дейност им, и които са съ-

образени с особеностите на тази дейност. информацията за видовете обработвани данни и описание на 
конкретните операции по обработване и защитата им, включва:

 y лицата, чиито лични данни се обработват от съответния член на групата;
 y видовете обработвани лични данни;
 y целите на обработване на личните данни;
 y правното основание за обработване на лични данни;
 y получателите на лични данни;
 y срока на съхранение на личните данни;
 y начина на съхранение на личните данни;
 y мерките за защита на личните данни.

 y Личните данни в детската градина
В детската градина ежедневно се обработват лични данни и ежедневно трябва да се полага грижа за 

тяхната защита.
на детската градина доверяват личните си данни физически лица и организации, които правят въз-

можна дейността й, а именно:
 y Родители, деца  и други лица, които ползват услугите й;
 y служители и кандидати за работа;
 y доставчиците на различни стоки и услуги; 
 y педагогически специалисти, експерти и други лица, които участват в събития или проекти.

отношенията на доверие с тези лица са решаващи за устойчивото развитие. детската градина се стре-
ми да запази това доверие, като за целта въвежда и се придържа към прозрачни правила за отговорно 
обработване и защита на личните данни.

 y предаване на данни в рамките на детската градина
В рамките на детската градина различните звена си взаимодействат и понякога обменят помежду си 

личните данни, които обработват – преподаватели и педагози, счетоводство, ръководство.
В тези многостранни отношения всеки участник може да има различна роля от гледна точка на обра-

ботването на лични данни, т.е. може да бъде:
 y администратор на данните, който определя целите и средствата за обработване на данните;
 y обработващ данните, който извършва обработване по възлагане на администратор, без само 
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да определя целите и средствата за обработване.
 y предаване на данни към трети лица

когато е необходимо за дейността детската градина може да предават част от личните данни към ли-
ца, които са извън детското заведение. данните могат да бъдат предавани на такива трети лица вклю-
чително на мон и съответната община, за целите на счетоводното обслужване, справки, поддържане-
то на бази данни, it услуги, консултации с външни специалисти, и други услуги, които обичайно се полз-
ват. В изброените случаи се осигуряват гаранции за защита на правата и законните интереси на субекти-
те на данните, включително, че третите лица ще прилагат подходящи технически и организационни мер-
ки за защита.

За целта третите лица, които получават лични данни от детската градина, поемат подходящи правни 
ангажименти за законосъобразно обработване на данните.

2 . Какви са правилата за защита на личните данни?
правилата представляват цялостната политика за защита на личните данни. За да изпълняват тази ро-

ля, те включват: правата на лицата по повод обработването на личните им данни; задълженията на слу-
жителите, клиенти и партньори във връзка с това, а освен това въвеждат редица технически, организа-
ционни и други мерки за защита на данните, които се прилагат от детската градина съобразно изисква-
нията на Регламент (ес) 2016/679 и съответстващото българско законодателство. 

Всички служители следва да поемат ангажимент за точно придържане към описаните правила и за 
отговорно обработване и защита на личните данни. не трябва да се забравя, че всяко нарушение на пра-
вилата за защита на данните, освен че застрашава правата и интересите на лицата, за които данните се 
отнасят, може да има и допълнителни последици, като финансови загуби, налагане на регулаторни мер-
ки и загуба на репутация за детското заведение.

3 . Кои са основни принципи при обработване на лични данни?
детската градина спазва следните принципи при обработване на лични данни:

 y Данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на 
лицата, за които се отнасят;

 y данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с те-
зи цели;

 y Данните са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото за целите, за които се обра-
ботват;

 y данните са точни и при необходимост се привеждат в актуален вид. предприемат се разумни мер-
ки за своевременното изтриване или коригиране на данни, които са неточни или непълни;

 y данните се съхраняват само докато са необходими за целите, за които са събрани и се обработват;
 y данните се заличават или поправят при обосновано поискване на лицата, до които се отнасят;
 y прилагат се подходящи технически и организационни мерки за защита на данните с цел предо-

твратяване на неоправомощен достъп, неправомерно обработване, случайна загуба или изтичане 
на данни. В случай на такива нарушения детската градина взема подходящи мерки за тяхното пре-
установяване, създава организация в съответствие със законовите изисквания и сътрудничи с ком-
петентните органи, ако е необходимо те да се намесят.

4 . Какво е правното основание за обработване на лични данни?
 y примерен списък на случаите, в които не се изисква съгласие за обработването на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламента на ес и българския закон комисията за защита на лич-
ните данни е изготвила примерен списък на случаите, в които не се изисква съгласие за обработването 
на лични данни от лицата, в това число подписването на всякакви форми на декларации, за обработва-
не на личните им данни от изброените по-долу администратори в хода на тяхната обичайна професио-
нална дейност . Такива са:

 y лекари, зъболекари и фармацевти;
 y адвокати;
 y работодатели;
 y публични органи (държавни и общински);
 y учебни заведения (детски градини, училища и висши учебни заведения);
 y банки и други кредитни институции;
 y застрахователи;
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 y предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 y куриерски фирми и други пощенски оператори;
 y предприятия, предоставящи комунални услуги (електроразпределителни дружества, Вик, 

топлофикации);
 y обработващи лични данни (счетоводители, служби по трудова медицина и др.);
 y хотелиери и туристически агенции;
 y управителите на етажна собственост (домоуправители);
 y копирни услуги;    и др.

 y  обработването на лични данни е правомерно само и доколкото е налице поне едно от следните 
правни основания:

а) субектът на данните е дал свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обра-
ботване на данните му за една или повече конкретни цели.

 y В електронна среда съгласието може да се даде, например чрез отбелязване с отметка, изби-
ране на технически настройки или друго изявление или поведение на субекта на данните, което яс-
но показва, че той е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни. извън елек-
тронна среда съгласието се дава по друг подходящ начин.

 y съгласието за обработване на данните може да бъде оттеглено по всяко време, без това да 
води до каквито и да е негативни последици за субекта на данните;

 y при обработване на лични данни на дете съгласието се дава от носителя на родителска отго-
ворност;

ЗЗЛД Чл. 25в. (Нов – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Обработването на данни на субект на данни – лице, не-
навършило 14 години, въз основа на съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679, 
включително в случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество по смисъла на 
чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия, е законосъобразно само ако съгласието е дадено от 
упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

Б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, 
или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор;

В) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо 
детската градина;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на да-
нните или на друго физическо лице.

д) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на детската градина или на тре-
та страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и сво-
боди на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на 
данните е дете.

като общо правило детската градина ще се позовава само на едно основание за обработването на 
определени данни за определена цел. с оглед на това във всеки отделен случай детската градина след-
ва предварително да установи кое от горните основания за обработване може да намери приложение.

5 . Трябва ли да има Длъжностно лице по защита на данните в детската градина и какви са негови-
те задължения и правомощия?

 y  според разпоредбите на закона детската градина трябва да определи длъжностно лице по защи-
та на данните, към което всички заинтересовани могат да се обръщат по всички въпроси, свързани 
със защита на личните данни, които се обработват. с длъжностното лице по защита на данните се 
осъществява връзка по следните начини:

 y … (име и фамилия на длъжностното лице)
 y адрес на детската градина …
 y телефон …
 y електронна поща…

 y длъжностното лице по защита на данните има следните основни правомощия:
 y контролира спазването на законовите изисквания и на общите и специалните правила на 

детската градина за защита на личните данни;
 y информира и съветва детската градина и служителите, които извършват операции по обра-

ботване на данни, за техните задължения във връзка с обработването на данни; повишава осведо-
меността и обучава служителите, участващи в операциите по обработване;
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 y Възлага отговорности и извършва одити;
 y действа като лице за контакт за субектите на данни, които могат да се обърнат към длъжност-

ното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на данните им и за 
упражняване на техните права. действа като лице за контакт за комисията за защита на личните 
данни и сътрудничи с нея;

 y участва в извършването на оценка на въздействието (виж по-долу); съобразява рисковете, 
свързани с операциите по обработване, отчитайки естеството, обхвата, контекста и целите на об-
работването.

длъжностното лице по защита на данните спазва поверителност при изпълнение на своите задълже-
ния.

6 . Какви са правата на субекта на данни?
 y право на информация

ако детската градина обработва нечии лични данни, лицето има право да получи информация за то-
ва. За целта може да отправи искане за получаване на следната информация:

 y какви са целите и правното основание за обработване на данните му;
 y кои са обработваните категории данни;
 y кои са получателите или категориите получатели, пред които са разкрити личните му данни;
 y какъв е срокът за съхранение на данните или критериите, по които се определя този срок;
 y потвърждение, в случай че има право да изисквате коригиране, ограничаване на обработка-

та или изтриване на личните данни;
 y съществуването на право на жалба до кЗЛд и нейните координати за връзка;
 y кои са наличните данни в процес на обработка и какъв е техният произход.

по всички въпроси, свързани с обработването на личните данни от детската градина, лицето може да 
се обърне към длъжностното лице по защита на данните на детската градина.

 y други права
Лице, чиито лични данни се обработват от детската градина, има право на:
Достъп до и копие от личните данни . при упражняване на това право лицето може да получи по-

твърждение дали личните му данни се обработват, и ако това е така, да получи достъп до тях. при поиск-
ване от негова страна детската градина трябва да предостави копие от личните му данни, които са в про-
цес на обработване. ако при кандидатстване за работа лице представили оригинали или нотариално за-
верени копия на документи, удостоверяващи физическа или психическа годност, необходимата квали-
фикационна степен и стаж за длъжността и ако не е одобрено за назначаване, може да поиска да полу-
чи обратно представените документи в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата 
по назначаване.

Коригиране на личните данни . при упражняване на това право лицето може да изиска коригиране 
без неоснователно забавяне на неточните лични данни, свързани с него. като се имат предвид целите на 
обработването, можете да изиска непълните лични данни, свързани с него, да бъдат попълнени.

Изтриване на личните данни . при упражняване на това право лицето може да изисква изтриване на 
личните данни, свързани с него, ако (1) те повече не са необходими за целите, за които са били събрани 
или обработвани по друг начин, или ако (2) е оттеглило съгласието си, когато обработването има за прав-
но основание съгласие и няма друго правно основание за обработване, или ако (3) е възразило срещу об-
работването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или ако (4) лич-
ните данни са били обработвани незаконосъобразно, или ако (5) личните данни трябва да бъдат изтри-
ти с цел спазването на законово задължение. правото на изтриване на данните е ограничено, доколкото 
обработването на данните е необходимо (1) за упражняване на правото на свобода на изразяването или 
правото на информация, (2) за спазване на законово задължение или (3) за установяването, упражнява-
нето или защитата на правни претенции.

Оттегляне на съгласието . по всяко време може да се оттегли съгласието лични данни да бъдат обра-
ботвани, и в случай че детската градина разчита единствено на съгласието като правно основание за об-
работване на данните, обработването ще бъде преустановено. трябва да се има предвид, че това не за-
сяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Ограничаване на обработването на лични данни . лицето, чиито лични данни се обработват може 
да иска ограничаване на обработване на данните, свързани с него, когато (1) оспорва точността на дан-
ни – за срок, който позволява да бъде проверено оспорването, или когато (2) обработването е неправо-
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мерно, но не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това само да бъде ограничено из-
ползването им, или когато заяви, че изисква данните за установяване, упражняване или защита на прав-
ни претенции (в тези случаи се ограничава изтриването като операция по обработване), или когато (3) е 
възразило срещу обработване, основано на легитимен интерес – за срока, необходим за проверка дали 
интересът на детската градина да обработва данните, има преимущество пред неговия интерес данни-
те му да не бъдат обработвани.

Право на преносимост на данните . при упражняване на това право лицето може да получи личните 
данни, които се отнасят до него в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене фор-
мат, както и да изисква от детската градина да прехвърли тези данни на друг администратор, в случай че:

 y данните са предоставени на детската градина от него и правното основание за обработване е 
съгласие или договорно основание;

 y данните се обработват по автоматизиран начин;
 y не е служител на детската градина.

Възражение срещу обработване на лични данни . лицето може да възрази срещу обработването на 
личните данни, които се отнасят до него, когато основанието за обработване е легитимният интерес на 
детската градина; в тези случаи детската градина има право да обоснове наличието на преимуществен 
легитимен интерес.

Да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включ-
ващо профилиране, което поражда правни последици за него или по подобен начин го засяга в значи-
телна степен, освен ако това е позволено от закона или е необходимо за сключването или изпълнението 
на договор, в който случай трябва да се осигури обработването на данните да включва човешка намеса.

Право на жалба . ако лицето, чиито лични данни се обработват счита, че правата му във връзка със за-
щитата и обработването на личните му данни са нарушени, може да подадете жалба в комисията за за-
щита на личните данни в едногодишен срок от узнаването на нарушението, но не по-късно от пет години 
от извършването му. може да влезе във връзка с комисията, както следва:

Комисия за защита на личните данни
 y адрес: гр. софия, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2
 y телефон: 02/91 53 518
 y електронна поща: kzld@cpdp.bg
 y интернет страница: www.cpdp.bg

Вместо това, в горния случай, лицето може да подаде жалба до съответния административен съд или 
до Върховния административен съд в съответствие с общите правила за подсъдност.

 y упражняване на правата от страна на субектите на данни
За да упражняване на  някое от горните права, следва да се отправи съответно искане до детската гра-

дина. За целта лицето може да се обърне към длъжностното лице по защита на данните. 
В искането си лицето трябва да посочи:

 y име, адрес и данни за идентифициране;
 y описание на искането;
 y предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15 – 22 от гдпР;
 y подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

при подаване на заявлението от упълномощено лице трябва да се приложат пълномощни.
В 60-дневен срок от отправяне на искането детската градина трябва да предприеме съответните дейст-

вия, за което информира лицето или в същия срок да го информира и ако предприемането на действия ще 
изисква повече време или ако не можем да удовлетвори искането му, като посочи причините за това.

детската градина съдейства при упражняване на правата на субектите на данни, освен ако докаже, че 
не е в състояние да идентифицира лицето, което е отправило искането. когато детската градина има ос-
нователни съмнения за самоличността на лицето, може да изиска допълнителна информация за потвър-
ждаване на самоличността му.

детската градина извършва действия по повод исканията на субекти на данни безплатно. когато иска-
нията са очевидно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, детската 
градина може: (а) да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предос-
тавяне на информацията или за комуникацията, или за предприемането на исканите действия или (б) да 
откаже да предприеме действия по искането.

7 . Как се осигурява означават „сигурност“ и „поверителност“ при обработване на личните данни
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 y ниво на въздействие и ниво на защита
с помощта на длъжностното лице по защита на данните детската градина периодично проверява ви-

да на обработваните лични данни и характера на операциите по обработване. В зависимост от резулта-
тите от проверката операциите по обработване на данните се разделят в две категории в зависимост от 
рисковете за правата и свободите на субектите, които произтичат от тях, както следва:

 y операции по обработване с ниско ниво на въздействие и
 y операции по обработване със средно ниво на въздействие.

В зависимост от установеното ниво на въздействие, по отношение на съответните данни се прилага и 
подходящо ниво на защита:

 y лични данни, за които се прилага ниско ниво на защита (актуално за детските градини);
 y лични данни, за които се прилага средно ниво на защита.

ако при проверката се установи, че дадена операция по обработване води до висок риск за правата 
на субектите на данни, например поради това, че при нея се прилагат нови технологични разрешения, и 
при положение че детската градина не може да ограничи този риск с подходящи мерки от гледна точка 
на налични технологии и разходи за прилагане, преди съответната операция по обработване следва да 
се осъществи консултация с комисията за защита на личните данни.

 y технически и организационни мерки за защита на данните
детската градина прилага подходящи технически и организационни мерки за защитата на личните 

данни, като прилага установените добри практики, съобразяват разходите за въвеждане на мерките, ес-
теството, обхвата, контекста и целта на обработването, както и вероятността за нарушаване на правата и 
свободите на субектите на данните и последиците от това.

по-долу са представени обобщено видовете мерки според определеното ниво на защита. конкрети-
зация на мерките, включително чрез определяне на отговорни лица за тяхното прилагане, се извършва 
чрез вътрешни заповеди.

технически и организационни мерки при ниско ниво на защита (подходящо за детските градини):
а) физическа защита:

 y данните се обработват в служебните помещения или в помещения с ограничен достъп; еле-
ментите на комуникационно-информационните системи се разполагат в служебните помещения 
или в помещения с ограничен достъп;

 y помещенията, в които се съхраняват данните, се заключват, когато в тях няма лица, които да 
упражняват надзор;

 y документите с лични данни се съхраняват в обособени шкафове;
 y достъп до данните се предоставя само на лицата, на които това е необходимо, за да осигурят 

законосъобразното им обработване;
 y осигуряват се подходящи пожарогасителни средства и оборудване на помещенията.

б) персонална защита:
 y на лицата, които участват в операции по обработване на данни, се разяснява нормативната 

уредба в областта на защита на данните; тези лица се запознават със и приемат общите правила за 
обработване на данните на детската градина и специалните правила за обработване на данните; 
разясняват им се опасностите, свързани с обработването на лични данни;

 y лицата, които участват в операции по обработване на данни, поемат задължение за нераз-
пространение на личните данни.

детската градина следва да разработи стандартна клауза в горния смисъл, чрез която отговорните ли-
ца поемат съответните ангажименти.

в) документална защита:
 y детската градина води регистри за обработваните лични данни;
 y детската градина определя регистрите, които поддържа на хартиен носител;
 y достъпът до регистрите се предоставя само на лицата, на които това е необходимо, за да оси-

гурят законосъобразното обработване на данните;
 y служителите са длъжни да не допускат нерегламентиран достъп до документи, с които те ра-

ботят и които съдържат лични данни;
 y личните данни се съхраняват в сроковете, определени от администратора;
 y след изтичането на сроковете за съхранение на данните те се унищожават съобразно проце-

дурите на администратора.
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г) защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи:
 y на лицата, които участват в операции по обработване на данни с автоматизирани средства, се 

разясняват начинът на действие на системите и рисковете при обработване на лични данни с тях;
 y достъп до данните имат само лицата, на които това е необходимо за законосъобразното об-

работване на данните; лицата получават достъп до системите след идентифициране и автентифи-
кация; достъпът до данните се осъществява на различни нива (спазва се принципът need-to-know); 
предотвратяват се неоправомощен достъп и обработване на данните, включително при тяхното 
предаване;

 y водят се записи (логове) за събиране, промяна, справки, разкриване, включително предава-
не, комбиниране и изтриване; записите за извършена справка или разкриване дават възможност 
за установяване на основанието, датата и часа на такива операции и доколкото е възможно – иден-
тификацията на лицето, което е направило справка или е разкрило лични данни, както и данни, 
идентифициращи получателите на тези лични данни;

 y оборудването и носителите на информация са защитени и достъпът до тях е ограничен;
 y използват се защитени връзки между информационните системи;
 y прилага се подходяща защита от компютърни вируси;
 y създават се и се поддържат резервни електронни копия за възстановяване на данните; оси-

гурява се възможност за възстановяване на системите в случай на технически отказ; осигурява се 
докладване за появили се функционални дефекти; не се допуска увреждане на съхраняваните лич-
ни данни вследствие на неправилно функциониране на системите;

 y сроковете за съхранение на данните при обработване с автоматизирани средства съответ-
стват на сроковете, приложими за данни на хартиен носител.

8 . Какви са процедурите за унищожаване на събраните лични данни
след изтичането на сроковете за съхранение или когато по друга причина е отпаднало основанието 

за обработване на данните, те се унищожават по сигурен начин. Хартиените носители на данни се уни-
щожават с електромеханичен уред – шредер. данните на електронни носители се унищожават по начин, 
който не допуска тяхното възстановяване. подлежащите на унищожаване данни се пазят в поверител-
ност, включително в процеса на унищожаване, освен ако са взети други мерки за защита на правата и сво-
бодите на лицата, до които данните се отнасят. Във всички случаи се прилагат добрите практики за съот-
ветния случай, които да осигурят необратимо заличаване на данните.

правото на неприкосновеност на личния живот не е нова доктрина. тя съществува от столетия, но на-
бира скорост в средата на миналия век, когато в европейската конвенция за правата на човека е помес-
тен текст, който гласи: „Всеки има право на зачитане на личния и семейния си живот, дома си и корес-
понденцията си.“ така през 1995 година ес прие европейската директива за защита на данните, установя-
вайки минимални стандарти за поверителност и сигурност, на които всяка държава членка основава свой 
собствен закон за прилагане. през 2011 година европейският орган за защита на данните декларира, че 
ес се нуждае от „цялостен подход за защита на личните данни“ и започва работа по актуализирането на 
директивата от 1995 г. по този начин европейският съюз се стреми да изгради модерно законодателство, 
целящо да осигури защитата на това право, което е особено актуално в днешното време, когато с напред-
ването на технологиите и интернет, необходимостта от модерна защита е от особена важност. 

общият регламент за защита на данните (GDPr) влезе в сила през 2016 година след приемането му 
от европейския парламент, а от 25 май 2018 г. всички организации трябва да спазват изискванията, зало-
жени в Регламента. В съответствие с него народното събрание на Република България актуализира тек-
стовете на съществуващия Закон за защита на личните данни, хармонизирайки ги с изискванията на ев-
ропейското законодателство. 


