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Bullet text 

Гражданите на ЕС ще имат повече контрол върху личните си данни. 

Основните аспекти на GDPR за бизнеса 
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Всички трябва да спазват еднакви правила. 

Организациите ще докладват на един водещ надзорен орган. 
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Новите правила изискват прилагане на подход, базиран на риска, свързан с обработването на лични данни. 

Повече организации ще трябва да имат длъжностно лице по защита на данните. 

Изисква се защита на данните при проектиране и прилагане на процеси, услуги, продукти (privacy by design & 

by default). 

Организациите ще имат 72 часа да съобщят за нарушение на сигурността на личните данни. 

Глобите за нарушенията са значително по-високи. 

Прехвърлянето на лични данни в трети страни е възможно при определени условия. 

Дефиницията за „съгласие“ е значително по-стеснена. Правилата за автоматично обработване на данни са 

по-строги от първоначално планираните. 
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Нови развития 

First Annual Review of 
the EU-U.S. Privacy 
Shield 

. 

New WP 29 Guidelines  

 Guidelines on personal data breach 
notification  

 Guidelines on automated individual 
decision-making and profiling  

GDPR Toolkit  

In Jan 2018 the European 
Commission will issue a GDPR 
implementation Toolkit for the 
companies  

Schrems II case  

High Court refers Schrems II case to 
European Court of Justice, 
Implications For International Data 
Transfers  

ePrivacy Regulation 

Proposal for an ePrivacy Regulation 

International Transfers 

New adequacy decisions expected 
for Japan and South Korea  

Нови развития 
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Прилагане на GDPR – Октомври 2017  
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Готов ли е бизнесът за GDPR? 
Готов ли е бизнесът за GDPR? 

► Попитахме над 500 организации в ЕС, 
САЩ, Канада. 

► Проучването е за 2017 г. сред служителите 
на организациите и публични органи, които 
изпълняват функции, свързани с 
обработване на лични данни. 

► Над 80% от отговорилите са от частния 
сектор, останалите са от публичния сектор.  
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Кой би инвестирал в технологии? 

Подходящи технически и организационни 

мерки, индивидуализирани чрез 

съобразяване на: 

Достиженията на техническия прогрес 

Разходите за прилагане 

Обхвата и целите на обработване на лични 

данни 

Рисковете за правата и свободите на 

физическите лица  
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Труден за изпълнение ли е GDPR? 
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Трансгранични механизми за трансфер на данни 

Актуални въпроси 

► US Privacy shield 

► Ирландския върховен съд 

      Don’t know 4 % 

     Трансфер на данни от ЕС към САЩ 



Сливания и Придобивания (M&A transactions) 

На всички етапи от сделката, от първоначалния контакт до 

окончателното приключване, въпросите за сигурността на личните 

данни трябва да бъдат съблюдавани, както от продавача, така и 

от купувача 

Общо приложими правила относно събирането, използването и 

разкриването на лични данни при сделки по сливане и придобиване в 

телекомуникационния сектор  

Потенциалния купувач ще бъде субект на собствени задължения 

съгласно приложимото законодателство, по отношение на 

съхраняването и използването на лични данни 
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Приоритети за 2017 на КЗЛД  

► Новата европейска рамка в България  

► Нормативни промени 

► Мащабна разяснителна кампания 

► Нова информационна система  

► Изграждане на национален обучителен и сертификационен център  

► 370 000 администратора 

► 50 000 ДЗД, 1/3 от държавния сектор  

► ДЗД – висше образование, магистър, 5 години стаж,  

► Здравни и биометрични данни – допълнителни локални изисквания за защита 

► Съгласието при икономическа неравнопоставеност  

► Няма да има ex ante audit  

► Домакинството на 40-международна конференция на органите по защита на данните и 

неприкосновеността  

► Проверка в сектор здравеопазване 
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► Политически субекти – 220 жалби 

► Телекомуникации – 146 жалби  

► Банки и финансови институции – 62 жалби 

► Осъществяване на видеонаблюдение – 30 

жалби 

 

 

 

► Лични данни за журналистически цели 

► Мобилни оператори и колекторски фирми 

► Куриерски фирми и ЕГН  

► Регистрация като администратор  

► Пациенти и медицинска документация  

► Копиране на лична карта   

 

► 650 жалби (220 по повод изборите), 206 разгледани 

по същество, 79 – основателни и 127 неоснователни  

► Типове нарушения:  

► Липса на основание за обработване, липса на 

регистрация   

► Не са предприети съответните технически и 

организационни мерки за защита на данните  

► Непропорционално обработване  

► Публикуване на данни в интернет сайтове  

► Създаване на фалшиви профили 

► Непоискани търговски съобщения  

► Директен маркетинг  

► Копие от документ за самоличност 

 

Нарушения по сектори Жалби до КЗЛД 

 

Значими решения  

► Видеонаблюдение  
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БЛАГОДАРИМ ВИ! 


