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Нормативна уредба

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламента)

Юридическа характеристика

В настоящата процедура се посочват общите правила за обработване на 
лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на данните.

Съгласно чл. 99, параграф 2 от Регламента, той се прилага от 25 май 2018 г.

С Регламента се определят правилата по отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по 
отношение на свободното движение на лични данни. Защитават се основни права и 
свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните 
данни (чл. 1, параграф 1 и 2 от Регламента).

В чл. 4 от Регламента са дадени определения на някои от понятията, 
използвани в процедурата:

- "лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано 
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект 
на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може 
да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като 
име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор 
или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, 
генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социазпна 
идентичност на това физическо лице;

http://7sou-bIaeoeverad.com


СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «КУЗМАН ШАПКАРЕВ» - БЛАГОЕВГРАД

гр. Благоевград, ул. „Илинден“№13, e-mail: sedmofcp.abv.be, http:/// sou-blaeoeverad.com

-  "обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, 
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други 
средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 
адаптиране или промяна, извли-чане, консултиране, употреба, разкриване чрез 
предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 
подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

- "регистър с лични данни" означава всеки структуриран набор от лични данни, 
достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали 
е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или 
географски принцип;

- "администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и 
средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това 
обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, 
администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат 
установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

- "обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, 
публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името 
на администратора;

- "съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, 
посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява 
съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

Приложно поле на Регламента

Регламентът се прилага за обработването на лични данни изцяло или 
частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на 
лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да 
съставляват част от регистър с лични данни.

От приложното поле на Регламента е изключено обработването на лични
данни:

- в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза;

- от държавите членки, когато извършват дейности, които попадат в 
приложното поле на дял V, глава 2 от ДЕС;

з
- от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания;
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- от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на 
наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на 
заплахи за обществената сигурност (чл. 2, параграф 1 и 2 от Регламента).

Текстът на Регламента се прилага за:

1. обработването на лични данни в контекста на дейностите на дадено място 
на установяване на администратор или обработващ лични данни в Съюза, 
независимо дали обработването се извършва в Съюза или не;

2. обработването на лични данни на субекти на данни, които се намират в 
Съюза, от администратор или обработващ лични данни, който не е установен в 
Съюза, когато дейностите по обработване на данни са свързани с:

- предлагането на стоки или услуги на такива субекти на данни в Съюза, 
независимо дали от субекта на данни се изисква плащане; или

- наблюдението на тяхното поведение, доколкото това поведение се проявява 
в рамките на Съюза.

3. обработването на лични данни от администратор, който не е установен в 
Съюза, но е установен на място, където се прилага правото на държава членка по 
силата на международното право (чл. 3 от Регламента).

Принципи, свързани с обработването на лични данни

Член 5, параграф 1 от Регламента определя принципите, свързани с 
обработването на лични данни:

- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност -  личните данни са 
обработвани законосъобразно, добросъвестно yi по прозрачен начин по отношение на 
субекта на данните;

- ограничение на целите -  личните данни са 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 чл. 89, параграф 1 от Регламента, за несъвместимо с 
първоначалните цели;

- свеждане на данните до минимум -  личните данни са подходящи, свързани 
със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
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- точност -  личните данни са 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;

- ограничение на съхранението -  личните данни са 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 чл. 89, параграф 1 от 
Регламента, при условие че бъдат приложени подходящите технически и 
организационни мерки, предвидени в Регламента.с цел да бъдат гарантирани правата 
и свободите на субекта на данните;

- цялостност и поверителност -  личните данни са 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.

1. Законосъобразност на обработването

Съгласно чл. 6, параграф 1 от Регламента, обработването на лични данни е 
законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за 
една или повече конкретни цели;

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 сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което 
се прилага спрямо администратора;

г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен 
интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени 
на администратора;

е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на 
администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси 
преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на 
данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на
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данните е дете (не се прилага за обработването, което се извършва от публични 
органи при изпълнението на техните задачи).

Държавите членки могат да запазят или въведат по-конкретни разпоредби, за
а

да адаптират прилагането на правилата на Регламента по отношение на 
обработването, необходимо за спазването б. "в" и "д", като установят по-конкретно 
специални изисквания за обработването и други мерки, за да се гарантира 
законосъобразно и добросъвестно обработване, включително за други особени 
случаи на обработване на данни, предвидени в глава IX от Регламента.

Ако се налага по-нататъшно обработване на данните за цели, различни от 
тези, за които са събирани, и съответно, за които не е налично съгласието на субекта, 
администраторът следва да направи точна преценка съобразно критериите, посочени 
в чл. 6, параграф 4 от Регламента, дали такова следващо обработване би било 
законосъобразно и допустимо. Администраторът взема под внимание:

- всяка връзка между целите, за които са били събрани личните данни, и 
целите на предвиденото по-нататъшно обработване;

- контекста, в който са били събрани личните данни, по-специално във връзка 
с отношенията между субекта на данните и администратора;

- естеството на личните данни, по-специално дали се обработват специални 
категории лични данни съгласно чл. 9 от Регламента или се обработват лични данни, 
отнасящи се до присъди и нарушения, съгласно чл. 10 от Регламента;

- възможните последствия от предвиденото по-нататъшно обработване за 
субектите на данните;

- наличието на подходящи гаранции, които могат да включват криптиране или 
псевдонимизация.

2. Условия за даване на съгласие

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, администраторът 
трябва да е в състояние да докаже, че субектът на данни е дал такова. Ако 
съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация, която 
се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно 
да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като 
използва ясен и прост език.

Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. 
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, 
основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, 
субектът на данни бива информиран за това. Оттеглянето на съгласие е също 
толкова лесно, колкото и даването му (чл. 7, параграф 1-3 от Регламента).
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Когато се прилага член 6, параграф 1, б. "а" от Регламента, във връзка с 
прякото предлагане на услуги на информационното общество на деца, обработването 
на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 
16 години това обработване е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие 
е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

Държавите членки могат да предвидят в правото си по-ниска възраст за 
същите цели при условие че тази по-ниска възраст не е под 13 години. В такива 
случаи администраторът полага разумни усилия за удостоверяване, че съгласието е 
дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето, като взема 
предвид наличната технология (чл. 8, параграф 1 и 2 от Регламента).

Особени хипотези при обработването на лични данни

1. Обработване на специални категории лични данни

Забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или 
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения 
или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, 
биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, 
данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната 
ориентация на физическото лице.

Посочените ограничения не се прилагат, ако е налице едно от следните 
условия:

а) субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези 
лични данни за една или повече конкретни цели, освен когато в правото на Съюза или 
правото на държава членка се предвижда, че посочената забрана не може да бъде 
отменена от субекта на данни;

б) обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията 
и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните 
по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и 
социалната закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от правото на Съюза 
или правото на държава членка, или съгласно колективна договореност в 
съответствие с правото на държава членка, в което се предвиждат подходящи 
гаранции за основните права и интересите на субекта на данните;

в) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните 
интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на 
данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
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г) обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните 
дейности на фондация, сдружение или друга структура с нестопанска цел, с 
политическа, философска, религиозна или синдикална цел, при условие че 
обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на тази 
структура или с лица, които поддържат редовни контакти с нея във връзка с нейните 
цели, и че личните данни не се разкриват без съгласието на субектите на данните;

д) обработването е свързано с лични данни, които явно са направени 
обществено достояние от субекта на данните;

е) обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита 
на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на 
правораздаващи органи;

■V

ж) обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на 
основание правото на Съюза или правото на държава членка, което е 
пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на защита на 
данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и 
интересите на субекта на данните;

з) обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата 
медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, 
осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на 
управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз 
основа на правото на Съюза или правото на държава членка или съгласно договор с 
медицинско лице и при условията и гаранциите, посочени в чл. 9, параграф 3 от 
Регламента;

и) обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в 
областта на общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични 
заплахи за здравето или осигуряването на високи стандарти за качество и 
безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти или медицинските 
изделия, въз основа на правото на Съюза или правото на държава членка, в което са 
предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и свободите на 
субекта на данните, по-специално опазването на професионална тайна;

й) обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен 
интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно 
член 89, параграф 1, на основание правото на Съюза или правото на държава членка, 
което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на правото на 
защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на 
основните права и интересите на субекта на данните.

Държавите членки могат да запазят или да въведат допълнителни условия, 
включително и ограничения, по отношение на обработването на генетични данни, 
биометрични данни или данни за здравословното състояние (чл. 9, параграф, 1. 28и 4 
от Регламента).
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2. Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения

Обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със 
свързаните с тях мерки за сигурност, въз основа на. чл. 6, параграф 1 от Регламента, 
се извършва само под контрола на официален орган или когато обработването е 
разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, в което са 
предвидени подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни. 
Пълен регистър на присъдите по наказателни дела се поддържа само под контрола 
на официален орган (чл. 10 от Регламента).

3. Обработване, за което не се изисква идентифициране

Ако целите, за които администратор обработва лични данни, не изискват или 
вече не изискват идентифициране на субекта на данните от администратора, 
администраторът не е задължен да поддържа, да се сдобие или да обработи 
допълнителна информация, за да идентифицира субекта на данни с единствената 
цел да бъде спазен Регламента. Когато в случаи, посочени по-горе, администраторът 
може да докаже, че не е в състояние да идентифицира субекта на данни, 
администраторът уведомява съответно субекта на данни, ако това е възможно. В 
такива случаи чл. 15-20 от Регламента не се прилагат, освен когато субектът на 
данни, с цел да упражни правата си по тези членове, предостави допълнителна 
информация, позволяваща неговото идентифициране (чл. 11 от Регламента).
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