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КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
НА ……………………………………………………………
№
Забележка

Нормативно изискване

№

1.

При
лага се по
отношение
на
обработка,
включващ
а
обикновен
и
лични
данни

Чл. 6. Законосъобразност на обработването от
ОРЗД
1. Обработването е законосъобразно, само ако и
доколкото е приложимо поне едно от следните
условия:
a) 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

Оценка на
Описание на съответствието/ несъответствието
съответствие
(да/ не/
неприложим
критерий)
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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 данните е дете.
Буква е) на първа алинея не се прилага за
обработването, което се извършва от публични органи
при изпълнението на техните задачи.
2. Държавите членки могат да запазят или въведат поконкретни разпоредби, за да адаптират прилагането
на правилата на настоящия регламент по отношение
на обработването, необходимо за спазването на
параграф 1, букви в) и д), като установят поконкретно 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.
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3. Основанието за обработването, посочено в
параграф 1, букви в) и д), е установено от:
a) правото на Съюза или
б) правото на държавата членка, което се прилага
спрямо администратора.
Целта на обработването се определя в това правно
основание или доколкото се отнася до обработването
по параграф 1, буква д), то трябва да е необходимо за
изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са
предоставени на администратора. Това правно
основание може да включва конкретни разпоредби за
адаптиране на прилагането на разпоредбите на
настоящия регламент, inter alia общите условия,
които определят законосъобразността на
обработването от администратора, видовете данни,
които подлежат на обработване, съответните субекти
на данни; образуванията, пред които могат да бъдат
разкривани лични данни, и целите, за които се
разкриват; ограниченията по отношение на целите на
разкриването; периодът на съхранение и операциите и
процедурите за обработване, включително мерки за
гарантиране на законосъобразното и добросъвестно
обработване, като тези за други конкретни случаи на
обработване съгласно предвиденото в глава IX.
Правото на Съюза или правото на държавата членка
се съобразява с обществения интерес и е
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пропорционално на преследваната легитимна цел.
4. Когато обработването за други цели, различни от
тези, за които първоначално са били събрани личните
данни, не се извършва въз основа на съгласието на
субекта на данните или на правото на Съюза или
правото на държава членка, което представлява
необходима и пропорционална мярка в едно
демократично общество за гарантиране на целите по
член 23, параграф 1, администраторът, за да се увери
дали обработването за други цели е съвместимо с
първоначалната цел, за която са били събрани
личните данни, inter alia, взема под внимание:
a) всяка връзка между целите, за които са били
събрани личните данни, и целите на предвиденото понататъшно обработване;
б) контекста, в който са били събрани личните данни,
по-специално във връзка с отношенията между
субекта на данните и администратора;
в) естеството на личните данни, по-специално дали се
обработват специални категории лични данни
съгласно член 9 или се обработват лични данни,
отнасящи се до присъди и нарушения, съгласно член
10;
г) възможните последствия от предвиденото понататъшно обработване за субектите на данните;
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д) наличието на подходящи гаранции, които могат да
включват криптиране или псевдонимизация
Чл. 7. Условия за даване на съгласие от ОРЗД
2.

Прилага се
в случай,
че данните
се
обработват
на
основание
чл. 6, § 1
от ОРЗД

1. Когато обработването се извършва въз основа на
съгласие, администраторът трябва да е в състояние да
докаже, че субектът на данни е дал съгласие за
обработване на личните му данни.
2. 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. Никоя част от такава декларация,
която представлява нарушение на настоящия
регламент не е обвързваща.
3. 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.
4. Когато се прави оценка дали съгласието е било
свободно изразено, се отчита най-вече дали, inter alia,
изпълнението на даден договор, включително
предоставянето на дадена услуга, е поставено в
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зависимост от съгласието за обработване на лични
данни, което не е необходимо за изпълнението на този
договор.

3.

При
лага се в
случай, че
са
предвиден
и такива за
обработка

Чл. 9. Обработване на специални категории лични
данни от ОРЗД
1. 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.
2. Параграф 1 не се прилага, ако е налице едно от
следните условия:
a) 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 в параграф 1 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
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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;
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,
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упражняване или защита на правни претенции или
винаги, когато съдилищата действат в качеството си
на правораздаващи органи;
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
параграф 3;
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
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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.
3. Личните данни, посочени в параграф 1, могат да
бъдат обработвани за целите, посочени в параграф 2,
буква з), когато въпросните данни се обработват от
или под ръководството на професионален работник,
обвързан от задължението за професионална тайна по
силата на правото на Съюза или правото на държавата
членка или правилата, установени от националните
компетентни органи или от друго лице, също
обвързано от задължение за тайна по силата на
правото на Съюза или правото на държавата членка
или правилата, установени от националните
компетентни органи.
4. Държавите членки могат да запазят или да въведат
допълнителни условия, включително и ограничения,
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по отношение на обработването на генетични данни,
биометрични данни или данни за здравословното
състояние.

4.

5.

При
лага
се
само, ако
ще
се
обработват
лични
данни,
свързани с
присъди

Чл. 10. Обработване на лични данни, свързани с
присъди и нарушения от ОРЗД
Обработването на лични данни, свързани с присъди и
нарушения или със свързаните с тях мерки за
сигурност, въз основа на член 6, параграф 1, 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.

При
лага се
само за
обработка,
за която не
е
необходим
о
идентифиц
иране на
субекта на
данни

Чл. 11. Обработване, за което не се изисква
идентифициране от ОРЗД
1. 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
настоящият регламент.
2. Когато в случаи, посочени в параграф 1 от
настоящия член, администраторът може да докаже, че
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не е в състояние да идентифицира субекта на данни,
администраторът уведомява съответно субекта на
данни, ако това е възможно. В такива случаи членове
15—20 не се прилагат, освен когато субектът на
данни, с цел да упражни правата си по тези членове,
предостави допълнителна информация, позволяваща
неговото идентифициране.

6.

7.

8.

При
лага се по
отношение
на всички
лични
данни,
които ще
се
обработват
При
лага се по
отношение
на всички
лични
данни,
които ще
се
обработват
При
лага се по
отношение
на всички

Чл. 5, параграф 1, буква а) от ОРЗД - личните
данни са обработвани законосъобразно,
добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на
субекта на данните („законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност");

Чл. 5, параграф 1, буква б) от ОРЗД - 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 член 89,
параграф 1, за несъвместимо с първоначалните цели
(„ограничение на целите");
Чл. 5, параграф 1, буква в) от ОРЗД - личните
данни са подходящи, свързани със и ограничени до
необходимото във връзка с целите, за които се
обработват („свеждане на данните до минимум");
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9.

10.

11.

лични
данни,
които ще
се
обработват
При
лага се по
отношение
на всички
лични
данни,
които ще
се
обработват
При
лага се по
отношение
на всички
лични
данни,
които ще
се
обработват

Чл. 5, параграф 1, буква г) от ОРЗД - 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 („точност");

Чл. 5, параграф 1, буква д) от ОРЗД - 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 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");
При Чл. 5, параграф 1, буква е) от ОРЗД - личните
лага се по данни са обработвани по начин, който гарантира
отношение подходящо ниво на сигурност на личните данни,
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12.

13.

на всички
лични
данни,
които ще
се
обработват
При
лага се по
отношение
на всяка
обработка
При
лага се по
отношение
на всяка
обработват

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");
Чл. 5, параграф 2 от ОРЗД - Администраторът носи
отговорност и е в състояние да докаже спазването на
параграф 1 („отчетност").
Чл. 12. Прозрачна информация, комуникация и
условия за упражняването на правата на субекта
на данни
1. Администраторът предприема необходимите мерки
за предоставяне на всякаква информация по членове
13 и 14 и на всякаква комуникация по членове 15—22
и член 34, която се отнася до обработването, на
субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и
лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено
що се отнася до всяка информация, конкретно
насочена към деца. Информацията се предоставя
писмено или по друг начин, включително, когато е
целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът
на данните е поискал това, информацията може да
бъде дадена устно, при положение че идентичността
на субекта на данните е доказана с други средства.
2. Администраторът съдейства за упражняването на
правата на субекта на данните по членове 15—22. В
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случаите, посочени в член 11, параграф 2,
администраторът не отказва да предприеме действия
по искане на субекта на данните за упражняване на
правата му по членове 15—22, освен ако докаже, че
не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
3. Администраторът предоставя на субекта на данни
информация относно действията, предприети във
връзка с искане по членове 15—22, без ненужно
забавяне и във всички случаи в срок от един месец от
получаване на искането. При необходимост този срок
може да бъде удължен с още два месеца, като се взема
предвид сложността и броя на исканията.
Администраторът информира субекта на данните за
всяко такова удължаване в срок от един месец от
получаване на искането, като посочва и причините за
забавянето. Когато субектът на данни подава искане с
електронни средства, по възможност информацията се
предоставя с електронни средства, освен ако субектът
на данни не е поискал друго.
4. Ако администраторът не предприеме действия по
искането на субекта на данни, администраторът
уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно
в срок от един месец от получаване на искането за
причините да не предприеме действия и за
възможността за подаване на жалба до надзорен орган
и търсене на защита по съдебен ред.
5. Информацията по членове 13 и 14 и всяка
комуникация и действия по членове 15—22 и член 34
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се предоставят безплатно. Когато исканията на субект
на данни са явно неоснователни или прекомерни, поспециално поради своята повторяемост,
администраторът може или:
а) да наложи разумна такса, като взема предвид
административните разходи за предоставяне на
информацията или комуникацията или
предприемането на исканите действия, или
б) да откаже да предприеме действия по искането.
Администраторът носи тежестта на доказване на явно
неоснователния или прекомерен характер на
искането.
6. Без да се засягат разпоредбите на член 11, когато
администраторът има основателни опасения във
връзка със самоличността на физическото лице, което
подава искане по членове 15—21, администраторът
може да поиска предоставянето на допълнителна
информация, необходима за потвърждаване на
самоличността на субекта на данните.
7. Информацията, която трябва да се предостави на
субектите на данни съгласно членове 13 и 14, може да
бъде предоставена в комбинация със стандартизирани
икони, чрез което по лесно видим, разбираем и ясно
четим начин да се представи смислен преглед на
планираното обработване. Ако иконите се представят
в електронен вид, те трябва да бъдат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 С. ДЪБОВО, ОБЩ. МЪГЛИЖ УЛ. СЛАВЯНСКА № 36 Б ТЕЛ: 04333/23-61 E-MAIL: OUDABOVO@ABV.BG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
машинночитаеми.
8. На Комисията се предоставя правомощието да
приема делегирани актове в съответствие с член 92 с
цел определяне на информацията, която да бъде
представена под формата на икони, и на процедурите
за предоставяне на стандартизирани икони.

14.

При
лага се по
отношение
на всяка
дейност по
обработка

Чл. 24 Отговорност на администратора
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.
При Чл. 25. Защита на данните на етапа на
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15.

лага се по
отношение
на всяка
дейност по
обработка

проектирането и по подразбиране
1. Като взема предвид достиженията на техническия
прогрес, разходите за прилагане и естеството,
обхвата, контекста и целите на обработването, както и
породените от обработването рискове с различна
вероятност и тежест за правата и свободите на
физическите лица, администраторът въвежда, както
към момента на определянето на средствата за
обработване, така и към момента на самото
обработване, подходящи технически и
организационни мерки, например псевдонимизация,
които са разработени с оглед на ефективното
прилагане на принципите за защита на данните,
например свеждане на данните до минимум, и
интегриране на необходимите гаранции в процеса на
обработване, за да се спазят изискванията на
настоящия регламент и да се осигури защита на
правата на субектите на данни.
2. Администраторът въвежда подходящи технически
и организационни мерки, за да се гарантира, че по
подразбиране се обработват само лични данни, които
са необходими за всяка конкретна цел на
обработването. Това задължение се отнася до обема
на събраните лични данни, степента на
обработването, периода на съхраняването им и
тяхната достъпност. По-специално, подобни мерки
гарантират, че по подразбиране без намеса от страна
на физическото лице личните данни не са достъпни за
неограничен брой физически лица.
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16.

При
лага се в
случай на
наличие на
съвместен
администр
атор

3. Одобреният механизъм за сертифициране съгласно
член 42 може да се използва като елемент, за да се
докаже спазването на изискванията, предвидени в
параграфи 1 и 2 от настоящия член
Чл. 26 Съвместни администратори
1. Когато двама или повече администратори
съвместно определят целите и средствата на
обработването, те са съвместни администратори. Те
определят по прозрачен начин съответните си
отговорности за изпълнение на задълженията по
настоящия регламент, по-специално що се отнася до
упражняването на правата на субекта на данни и
съответните им задължения за предоставяне на
информацията, посочена в членове 13 и 14,
посредством договореност помежду си, освен ако и
доколкото съответните отговорности на
администраторите не са определени от правото на
Съюза или правото на държава членка, което се
прилага спрямо администраторите. В договореността
може да се посочи точка за контакт за субектите на
данни.
2. Договореността, посочена в параграф 1, надлежно
отразява съответните роли и връзки на съвместните
администратори спрямо субектите на данни.
Съществените характеристики на договореността са
достъпни за субекта на данните.
3. Независимо от условията на договореността,
посочена в параграф 1, субектът на данни може да
упражнява своите права по настоящия регламент по
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17.

При
лага се в
случаите,
когато
обработкат
ае
възложена
на
Обработва
щ личните
данни като
се има
предвид,
че
„обработва
щ лични
данни"
означава
физическо
или
юридическ
о лице,
публичен
орган,
агенция
или друга
структура,
която
обработва

отношение на всеки и срещу всеки от
администраторите.
Чл. 28 Обработващ личните данни
1. Когато обработването се извършва от името на
даден администратор, администраторът използва само
обработващи лични данни, които предоставят
достатъчни гаранции за прилагането на подходящи
технически и организационни мерки по такъв начин,
че обработването да протича в съответствие с
изискванията на настоящия регламент и да осигурява
защита на правата на субектите на данни.
2. Обработващият данни не включва друг обработващ
данни без предварителното конкретно или общо
писмено разрешение на администратора. В случай на
общо писмено разрешение, обработващият данни
винаги информира администратора за всякакви
планирани промени за включване или замяна на други
лица, обработващи данни, като по този начин даде
възможност на администратора да оспори тези
промени.
3. Обработването от страна на обработващия лични
данни се урежда с договор или с друг правен акт
съгласно правото на Съюза или правото на държава
членка, който е задължителен за обработващия лични
данни спрямо администратора, и който регламентира
предмета и срока на действие на обработването,
естеството и целта на обработването, вида лични
данни и категориите субекти на данни и задълженията
и правата на администратора. В този договор или друг

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 С. ДЪБОВО, ОБЩ. МЪГЛИЖ УЛ. СЛАВЯНСКА № 36 Б ТЕЛ: 04333/23-61 E-MAIL: OUDABOVO@ABV.BG

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
лични
данни от
името на
администр
атора;

правен акт се предвижда по-специално, че
обработващият лични данни:
a) обработва личните данни само по документирано
нареждане на администратора, включително що се
отнася до предаването на лични данни на трета
държава или международна организация, освен когато
е длъжен да направи това по силата на правото на
Съюза или правото на държава членка, което се
прилага спрямо обработващия лични данни, като в
този случай обработващият лични данни информира
администратора за това правно изискване преди
обработването, освен ако това право забранява такова
информиране на важни основания от публичен
интерес;
б) гарантира, че лицата, оправомощени да обработват
личните данни, са поели ангажимент за
поверителност или са задължени по закон да спазват
поверителност;
в) взема всички необходими мерки съгласно член 32;
г) спазва условията по параграфи 2 и 4 за включване
на друг обработващ лични данни;
д) като взема предвид естеството на обработването,
подпомага администратора, доколкото е възможно,
чрез подходящи технически и организационни мерки
при изпълнението на задължението на
администратора да отговори на искания за
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упражняване на предвидените в глава III права на
субектите на данни;
е) подпомага администратора да гарантира
изпълнението на задълженията съгласно членове 32—
36, като отчита естеството на обработване и
информацията, до която е осигурен достъп на
обработващия лични данни;
ж) по избор на администратора заличава или връща на
администратора всички лични данни след
приключване на услугите по обработване и заличава
съществуващите копия, освен ако правото на Съюза
или правото на държава членка не изисква тяхното
съхранение;
з) осигурява достъп на администратора до цялата
информация, необходима за доказване на
изпълнението на задълженията, определени в
настоящия член, и позволява и допринася за
извършването на одити, включително проверки, от
страна на администратора или друг одитор,
оправомощен от администратора.
Предвид буква з) от първа алинея обработващият
лични данни незабавно уведомява администратора,
ако според него дадено нареждане нарушава
настоящия регламент или други разпоредби на Съюза
или на държавите членки относно защитата на данни.
4. Когато обработващ лични данни включва друг
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обработващ лични данни за извършването на
специфични дейности по обработване от името на
администратора, чрез договор или друг правен акт
съгласно правото на Съюза или правото на държава
членка на това друго лице се налагат същите
задължения за защита на данните, както
задълженията, предвидени в договора или друг
правен акт между администратора и обработващия
лични данни, както е посочено в параграф 3, поспециално да предостави достатъчно гаранции за
прилагане на подходящи технически и
организационни мерки, така че обработването да
отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Когато другият обработващ лични данни не изпълни
задължението си за защита на данните,
първоначалният обработващ данните продължава да
носи пълна отговорност пред администратора за
изпълнението на задълженията на този друг
обработващ лични данни.
5. Придържането на обработващия лични данни към
одобрен кодекс за поведение, посочен в член 40 или
одобрен механизъм за сертифициране, посочен в член
42 може да се използва като доказателство за
предоставянето на достатъчно гаранции съгласно
параграфи 1 и 4 от настоящия член.
6. Без да се засягат разпоредбите на индивидуален
договор между администратора и обработващия
лични данни, договорът или другият правен акт,
посочени в параграфи 3 и 4 от настоящия член, може
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да се основават изцяло или отчасти на стандартни
договорни клаузи, посочени в параграфи 7 и 8 от
настоящия член, включително когато са част от
сертифициране, предоставено на администратора или
обработващия лични данни съгласно членове 42 и 43.
7. Комисията може да установява стандартни
договорни клаузи по въпроси, посочени в параграфи 3
и 4 от настоящия член, и в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 93,
параграф 2.
8. Надзорният орган може да приема стандартни
договорни клаузи по въпросите, посочени в
параграфи 3 и 4 от настоящия член, и в съответствие с
механизма за съгласуваност, посочен в член 63.
9. Договорът или другият правен акт, посочен в
параграфи 3 и 4, се изготвят в писмена форма,
включително в електронна форма.

18.

При
лага се по
отношение
на всяка

10. Без да се засягат членове 82, 83 и 84, ако
обработващ лични данни наруши настоящия
регламент, определяйки целите и средствата на
обработването, обработващият личните данни се
счита за администратор по отношение на това
обработване.
Чл. 29 Обработване под ръководството на
администратора или обработващия лични данни
Обработващият лични данни и всяко лице,
действащо под ръководството на администратора или
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19.

дейност по на обработващия лични данни, което има достъп до
обработка личните данни, обработва тези данни само по
указание на администратора, освен ако обработването
не се изисква от правото на Съюза или правото на
държава членка.
При Чл. 30 Регистри на дейностите по обработване
лага се по
отношение 1. Всеки администратор и — когато това е приложимо
на всяка — представител на администратор поддържа
дейност по регистър на дейностите по обработване, за които
обработка отговоря. Този регистър съдържа цялата по-долу
посочена информация:
a) името и координатите за връзка на администратора
и — когато това е приложимо — на всички съвместни
администратори, на представителя на администратора
и на длъжностното лице по защита на данните, ако
има такива;
б) целите на обработването;
в) описание на категориите субекти на данни и на
категориите лични данни;
г) категориите получатели, пред които са или ще
бъдат разкрити личните данни, включително
получателите в трети държави или международни
организации;
д) когато е приложимо, предаването на лични данни
на трета държава или международна организация,
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включително идентификацията на тази трета държава
или международна организация, а в случай на
предаване на данни, посочено в член 49, параграф 1,
втора алинея, документация за подходящите
гаранции;
е) когато е възможно, предвидените срокове за
изтриване на различните категории данни;
ж) когато е възможно, общо описание на
техническите и организационни мерки за сигурност,
посочени в член 32, параграф 1.
2. Всеки обработващ лични данни и — когато това е
приложимо — представителят на обработващия
лични данни поддържа регистър на всички категории
дейности по обработването, извършени от името на
администратор, в който се съдържат:
a) името и координатите за връзка на обработващия
или обработващите лични данни и на всеки
администратор, от чието име действа обработващият
лични данни и — когато това е приложимо —на
представителя на администратора или обработващия
лични данни и на длъжностното лице по защита на
данните;
б) категориите обработване, извършвано от името на
всеки администратор;
в) когато е приложимо, предаването на лични данни
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на трета държава или международна организация,
включително идентификацията на тази трета държава
или международна организация, а в случай на
предаване на данни, посочено в член 49, параграф 1,
втора алинея, документация за подходящите
гаранции;
г) когато е възможно, общо описание на техническите
и организационни мерки за сигурност, посочени в
член 32, параграф 1.
3. Регистрите, посочени в параграфи 1 и 2, се
поддържат в писмена форма, включително в
електронен формат.
4. При поискване, администраторът или
обработващият лични данни и — когато това е
приложимо — представителят на администратора или
на обработващия личните данни, осигуряват достъп
до регистъра на надзорния орган.
5. Задълженията, посочени в параграфи 1 и 2, не се
прилагат по отношение на предприятие или
дружество с по-малко от 250 служители, освен ако
има вероятност извършваното от тях обработване да
породи риск за правата и свободите на субектите на
данни, ако обработването не е спорадично или
включва специални категории данни по член 9,
параграф 1 или лични данни, свързани с присъди и
нарушения, по член 10.
При Чл. 32 Сигурност на обработването
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20.

лага се по
отношение
на всяка
дейност по
обработка

1. Като се имат предвид достиженията на
техническия прогрес, разходите за прилагане и
естеството, обхватът, контекстът и целите на
обработването, както и рисковете с различна
вероятност и тежест за правата и свободите на
физическите лица, администраторът и обработващият
лични данни прилагат подходящи технически и
организационни мерки за осигуряване на съобразено с
този риск ниво на сигурност, включително, inter alia,
когато е целесъобразно:
a) псевдонимизация и криптиране на личните данни;
б) способност за гарантиране на постоянна
поверителност, цялостност, наличност и устойчивост
на системите и услугите за обработване;
в) способност за своевременно възстановяване на
наличността и достъпа до личните данни в случай на
физически или технически инцидент;
г) процес на редовно изпитване, преценяване и оценка
на ефективността на техническите и
организационните мерки с оглед да се гарантира
сигурността на обработването.
2. При оценката на подходящото ниво на сигурност се
вземат предвид по-специално рисковете, които са
свързани с обработването, по-специално от случайно
или неправомерно унищожаване, загуба, промяна,
неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени,
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съхранявани или обработени по друг начин лични
данни.
3. Придържането към одобрен кодекс за поведение,
посочен в член 40 или одобрен механизъм за
сертифициране, посочен в член 42 може да се
използва като доказателство за предоставянето на
достатъчно гаранции съгласно параграф 1 от
настоящия член.

21.

При
лага се по
отношение
на всяка
дейност по
обработка

4. Администраторът и обработващият лични данни
предприемат стъпки всяко физическо лице,
действащо под ръководството на администратора или
на обработващия лични данни, което има достъп до
лични данни, да обработва тези данни само по
указание на администратора, освен ако от въпросното
лице не се изисква да прави това по силата на правото
на Съюза или правото на държава членка.
Чл. 33 Уведомяване на надзорния орган за
нарушение на сигурността на личните данни
1. В случай на нарушение на сигурността на личните
данни администраторът, без ненужно забавяне и
когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа
след като е разбрал за него, уведомява за
нарушението на сигурността на личните данни
надзорния орган, компетентен в съответствие с член
55, освен ако не съществува вероятност нарушението
на сигурността на личните данни да породи риск за
правата и свободите на физическите лица.
Уведомлението до надзорния орган съдържа
причините за забавянето, когато не е подадено в срок
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от 72 часа.
2. Обработващият лични данни уведомява
администратора без ненужно забавяне, след като
узнае за нарушаване на сигурността на лични данни.
3. В уведомлението, посочено в параграф 1, се
съдържа най-малко следното:
a) описание на естеството на нарушението на
сигурността на личните данни, включително, ако е
възможно, категориите и приблизителният брой на
засегнатите субекти на данни и категориите и
приблизителното количество на засегнатите записи на
лични данни;
б) посочване на името и координатите за връзка на
длъжностното лице по защита на данните или на
друга точка за контакт, от която може да се получи
повече информация;
в) описание на евентуалните последици от
нарушението на сигурността на личните данни;
г) описание на предприетите или предложените от
администратора мерки за справяне с нарушението на
сигурността на личните данни, включително по
целесъобразност мерки за намаляване на
евентуалните неблагоприятни последици.
4. Когато и доколкото не е възможно информацията
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да се подаде едновременно, информацията може да се
подаде поетапно без по-нататъшно ненужно забавяне.

22.

При
лага се по
отношение
на всяка
дейност по
обработка

5. Администраторът документира всяко нарушение на
сигурността на личните данни, включително фактите,
свързани с нарушението на сигурността на личните
данни, последиците от него и предприетите действия
за справяне с него. Тази документация дава
възможност на надзорния орган да провери дали е
спазен настоящият член.
Чл. 34 Съобщаване на субекта на данните за
нарушение на сигурността на личните данни
1. Когато има вероятност нарушението на
сигурността на личните данни да породи висок риск
за правата и свободите на физическите лица,
администраторът, без ненужно забавяне, съобщава на
субекта на данните за нарушението на сигурността на
личните данни.
2. В съобщението до субекта на данните, посочено в
параграф 1 от настоящия член, на ясен и прост език се
описва естеството на нарушението на сигурността на
личните данни и се посочват най-малко
информацията и мерките, посочени в член 33,
параграф 3, букви б), в) и г).
3. Посоченото в параграф 1 съобщение до субекта на
данните не се изисква, ако някое от следните условия
е изпълнено:
a) администраторът е предприел подходящи
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технически и организационни мерки за защита и тези
мерки са били приложени по отношение на личните
данни, засегнати от нарушението на сигурността на
личните данни, по-специално мерките, които правят
личните данни неразбираеми за всяко лице, което
няма разрешение за достъп до тях, като например
криптиране;
б) администраторът е взел впоследствие мерки, които
гарантират, че вече няма вероятност да се
материализира високият риск за правата и свободите
на субектите на данни, посочен в параграф 1;
в) то би довело до непропорционални усилия. В такъв
случай се прави публично съобщение или се взема
друга подобна мярка, така че субектите на данни да
бъдат в еднаква степен ефективно информирани.
4. Ако администраторът все още не е съобщил на
субекта на данните за нарушението на сигурността на
личните данни, надзорният орган може, след като
отчете каква е вероятността нарушението на
сигурността на личните данни да породи висок риск,
да изиска от администратора да съобщи за
нарушението или да реши, че е изпълнено някое от
условията по параграф 3
23.

При ГЛАВА V
лага се при Предаване на лични данни на трети държави
наличие на
или международни организации
трансфер
на данни
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от Чл. 44 Общ принцип на предаването на данни
регистъра Предаване на лични данни, които се обработват или
са предназначени за обработване след предаването на
трета държава или на международна организация, се
осъществява само при условие че са спазени другите
разпоредби на настоящия регламент, само ако
администраторът и обработващият лични данни
спазват условията по настоящата глава, включително
във връзка с последващи предавания на лични данни
от третата държава или от международната
организация на друга трета държава или на друга
международна организация. Всички разпоредби на
настоящата глава се прилагат, за да се направи
необходимото нивото на защита на физическите лица,
осигурено от настоящия регламент, да не се излага на
риск.
Чл. 45 Предаване на данни въз основа на решение
относно адекватното ниво на защита
1. Предаване на лични данни на трета държава или
международна организация може да има, ако
Комисията реши, че тази трета държава, територия
или един или повече конкретни сектори в тази трета
държава, или въпросната международна организация
осигуряват адекватно ниво на защита. За такова
предаване не се изисква специално разрешение.
2. При оценяване на адекватността на нивото на
защита Комисията отчита по-специално следните
елементи:
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a) върховенството на закона, спазването на правата на
човека и основните свободи, съответното
законодателство — както общо, така и секторно,
включително в областта на обществената сигурност,
отбраната, националната сигурност и наказателното
право и достъпа на публичните органи до лични
данни, а също и прилагането на такова
законодателство, правилата за защита на данните,
професионалните правила и мерките за сигурност,
включително правилата за последващо предаване на
лични данни на друга трета държава или
международна организация, които се спазват в тази
държава или международна организация, съдебната
практика, както и действителните и приложими права
на субектите на данни и ефективната
административна и съдебна защита за субектите на
данни, чиито лични данни се предават;
б) наличието и ефективното функциониране на един
или повече независими надзорни органи във
въпросната трета държава или на които се подчинява
дадена международна организация, отговорни за
осигуряване и прилагане на правилата за защита на
данните, включително адекватни правомощия за
прилагане, за подпомагане и консултиране на
субектите на данни при упражняването на техните
права и осъществяване на сътрудничество с
надзорните органи на държавите членки; и
в) международните ангажименти, които съответната
трета държава или международна организация е
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поела, или други задължения, произтичащи от правно
обвързващи конвенции или инструменти, както и от
участието й в многостранни или регионални системи,
по-конкретно по отношение на защитата на личните
данни.
3. След оценка на адекватността на нивото на защита
Комисията може чрез акт за изпълнение да реши, че
дадена трета държава, територия или един или повече
конкретни сектори в тази трета държава, или дадена
международна организация осигуряват адекватно
ниво на защита по смисъла на параграф 2 от
настоящия член. В акта за изпълнение се предвижда
механизъм за периодичен преглед най-малко веднъж
на четири години, при който се отчитат всички имащи
отношение промени в третата държава или
международната организация. В акта за изпълнение се
уточнява неговото териториално и секторно
приложение и, ако е приложимо, се посочват
надзорният орган или органи, посочени в параграф 2,
буква б) от настоящия член. Актът за изпълнение се
приема в съответствие с процедурата по разглеждане,
посочена в член 93, параграф 2.
4. Комисията осъществява постоянно наблюдение на
развитието в трети държави и международни
организации, което би могло да повлияе на
действието на решенията, приети съгласно параграф 3
от настоящия член, и на решенията, приети въз основа
на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО.
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5. Ако е налице съответната информация, поспециално след прегледа по параграф 3 от настоящия
член, Комисията решава, че дадена трета държава,
територия, или един или повече конкретни сектори в
трета държава, или дадена международна организация
е престанала да осигурява адекватно ниво на защита
по смисъла на параграф 2 от настоящия член, при
което Комисията в необходимата степен отменя,
изменя или спира прилагането на решението по
параграф 3 от настоящия член чрез акт за изпълнение
без обратна сила. Тези актове за изпълнение се
приемат в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 93, параграф 2.
При надлежно обосновани императивни причини по
спешност Комисията незабавно приема приложими
актове за изпълнение в съответствие с процедурата,
посочена в член 93, параграф 3.
6. Комисията започва консултации с третата държава
или международната организация с цел да коригира
положението, довело до решението, взето по силата
на параграф 5.
7. Решението по параграф 5 от настоящия член не
засяга предаването на лични данни на третата
държава, територия или един или повече конкретни
сектори в тази трета държава, или на въпросната
международна организация съгласно членове 46—49.
8. Комисията публикува в Официален вестник на
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Европейския съюз и на своя уебсайт списък на трети
държави, територии и конкретни сектори в трета
държава и международни организации, за които е
решила, че осигуряват или че вече не осигуряват
адекватно ниво на защита.
9. Решенията, приети от Комисията въз основа на
член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО, остават в
сила, докато не бъдат изменени, заменени или
отменени с решение на Комисията, прието в
съответствие с параграфи 3 или 5 от настоящия член.
Чл. 46 Предаване на данни с подходящи гаранции
1. При липса на решение съгласно член 45, параграф
3, администраторът или обработващият лични данни
може да предава лични данни на трета държава или
международна организация само ако е предвидил
подходящи гаранции и при условие че са налице
приложими права на субектите на данни и ефективни
правни средства за защита.
2. Подходящите гаранции, посочени в параграф 1,
могат да бъдат предвидени, без да се изисква
специално разрешение от надзорния орган,
посредством:
a) инструмент със задължителен характер и с
изпълнителна сила между публичните органи или
структури;
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б) задължителни фирмени правила в съответствие с
член 47;
в) стандартни клаузи за защита на данните, приети от
Комисията в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 93, параграф 2;
г) стандартни клаузи за защита на данните, приети от
надзорен орган и одобрени от Комисията съгласно
процедурата по разглеждане, посочена в член 93,
параграф 2;
д) одобрен кодекс за поведение съгласно член 40,
заедно със задължителни ангажименти с
изпълнителна сила на администратора или
обработващия лични данни в третата държава да
прилагат подходящите гаранции, включително по
отношение на правата на субектите на данни; или
е) одобрен механизъм за сертифициране съгласно
член 42, заедно със задължителни и изпълними
ангажименти на администратора или обработващия
лични данни в третата държава да прилагат
подходящите гаранции, включително по отношение
на правата на субектите на данни.
3. При условие че компетентният надзорен орган е
дал разрешение, подходящите гаранции, посочени в
параграф 1, могат да бъдат предвидени по-специално
и посредством:
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a) договорни клаузи между администратора или
обработващия лични данни и администратора,
обработващия лични данни или получателя на
личните данни в третата държава или
международната организация; или
б) разпоредби, които да се включват в
административните договорености между публичните
органи или структури, съдържащи действителни и
приложими права на субектите на данни.
4. Надзорният орган прилага механизма за
съгласуваност по член 63 в случаите, посочени в
параграф 3 от настоящия член.
5. Разрешенията, издадени от държава членка или
надзорен орган въз основа на член 26, параграф 2 от
Директива 95/46/ЕО, остават валидни, докато не
бъдат изменени, заменени или отменени, ако е
необходимо, от надзорния орган. Решенията, приети
от Комисията въз основа на член 26, параграф 4 от
Директива 95/46/ЕО, остават в сила, докато не бъдат
изменени, заменени или отменени, ако е необходимо,
с решение на Комисията, прието в съответствие с
параграф 2 от настоящия член.
Чл. 47 Задължителни фирмени правила
1. Компетентният надзорен орган одобрява
задължителни фирмени правила в съответствие с
механизма за съгласуваност, определен в член 63, ако
те:
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a) са със задължителен характер, прилагат се спрямо и
се привеждат в изпълнение от всеки съответен член
на групата предприятия или групата дружества,
участващи в съвместна стопанска дейност,
включително техните служители;
б) изрично предоставят на субектите на данни
приложими права по отношение на обработването на
техните лични данни; и
в) изпълняват изискванията, установени в параграф 2.
2. В посочените в параграф 1 задължителни фирмени
правила се уточнява най-малко следното:
a) структурата и координатите за връзка на групата
предприятия или групата дружества, участващи в
съвместна стопанска дейност и на всеки техен член;
б) предаването или съвкупността от предавания на
данни, включително категориите лични данни, видът
на обработването и неговите цели, видът на
засегнатите субекти на данни, и се посочва
въпросната трета държава или държави;
в) тяхното правно обвързващо естество както на
вътрешно, така и на външно равнище;
г) прилагането на общите принципи за защита на
данните, по-специално ограничението на целите,
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свеждането на данните до минимум, ограничените
периоди на съхранение, качеството на данните,
защитата на данните на етапа на проектирането и по
подразбиране, правното основание за обработването,
обработването на специални категории лични данни,
мерките за гарантиране сигурността на данните, както
и изискванията по отношение на последващото
предаване на данни на образувания, които не са
обвързани от задължителните фирмени правила;
д) правата на субектите на данни по отношение на
обработването и средствата за упражняване на тези
права, включително правото на субекта на данни да
не бъде обект на решения, основани единствено на
автоматизирано обработване, включително
профилиране в съответствие с член 22, правото на
подаване на жалба до компетентния надзорен орган и
до компетентните съдилища на държавите членки в
съответствие с член 79, както и правото на съдебна
защита, и когато е приложимо — на обезщетение за
нарушаване на задължителните фирмени правила;
е) поемането от администратора или обработващия
лични данни, установен на територията на държава
членка, на отговорност за всяко нарушение на
задължителните фирмени правила от който и да е
член на съответната група, който не е установен в
Съюза; администраторът или обработващият лични
данни е изцяло или частично освободен от такава
отговорност само ако докаже, че този член не носи
отговорност за събитието, довело до причиняването
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на вреда;
ж) начинът, по който информацията относно
задължителните фирмени правила, по-специално
относно разпоредбите, посочени в букви г), д) и е) от
настоящия параграф, се предоставя на субектите на
данни в допълнение към информацията по членове 13
и 14;
з) задачите на всяко длъжностно лице за защита на
данните, определено в съответствие с член 37, или
всяко друго лице или образувание, натоварено да
наблюдава спазването на задължителните фирмени
правила в рамките на групата предприятия или
групата дружества, участващи в съвместна стопанска
дейност, както и да наблюдава обучението и
разглеждането на жалбите;
и) процедурите по отношение на жалбите;
й) механизмите в рамките на групата предприятия
или групата дружества, участващи в съвместна
стопанска дейност за осигуряване на проверка на
спазването на задължителните фирмени правила. Тези
механизми включват одити на защитата на данните и
методи за осигуряване на коригиращи действия за
защита на правата на субекта на данни. Резултатите
от тази проверка следва да се съобщават на лицето
или образуванието, посочено в буква з), и на
управителния съвет на контролиращото предприятие
на групата предприятия или на групата дружества,
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участващи в съвместна стопанска дейност, и следва
при поискване да се предоставят на компетентния
надзорен орган;
к) механизмите за докладване и записване на промени
в правилата и докладването на надзорния орган за
тези промени;
л) механизмът за сътрудничество с надзорния орган с
цел осигуряване на спазването на правилата от всеки
член на групата предприятия или на групата
дружества, участващи в съвместна стопанска дейност,
по-специално чрез предоставяне на надзорния орган
на резултатите от проверките на мерките, посочени в
буква й);
м) механизмите за докладване на компетентния
надзорен орган за всякакви правни изисквания,
приложими към член на групата предприятия или
групата дружества, участващи в съвместна стопанска
дейност, в трета държава, които е вероятно да доведат
до значими неблагоприятни последици за гаранциите,
предоставяни от задължителните фирмени правила;
както и
н) подходящото обучение за защита на данните за
персонала, който постоянно или редовно има достъп
до лични данни.
3. Комисията може да определя формáта и
процедурите за обмена на информация между
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администраторите, обработващите лични данни и
надзорните органи относно задължителните фирмени
правила по смисъла на настоящия член. Тези актове
за изпълнение се приемат в съответствие с
процедурата по разглеждане, посочена в член 93,
параграф 2.
Чл. 48 Предаване или разкриване на данни, което
не е разрешено от правото на Съюза
Всяко решение на съд или трибунал и всяко решение
на административен орган на трета държава, с което
от администратор или обработващ лични данни се
изисква да предаде или разкрие лични данни, могат да
бъдат признати или да подлежат на изпълнение по
какъвто и да било начин само ако се основават на
международно споразумение, като договор за правна
взаимопомощ, което е в сила между третата държава,
отправила искането, и Съюза или негова държава
членка, без да се засягат другите основания за
предаване на данни съгласно настоящата глава.
Чл. 49 Дерогации в особени случаи
1. При липса на решение относно адекватното ниво
на защита съгласно член 45, параграф 3 или на
подходящи гаранции съгласно член 46, включително
задължителни фирмени правила, предаване или
съвкупност от предавания на лични данни на трета
държава или международна организация се извършва
само при едно от следните условия:
a) субектът на данните изрично е дал съгласието си за
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предлаганото предаване на данни, след като е бил
информиран за свързаните с предаването възможни
рискове за субекта на данните поради липсата на
решение относно адекватното ниво на защита и на
подходящи гаранции;
б) предаването е необходимо за изпълнението на
договор между субекта на данните и администратора
или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети
по искане на субекта на данните;
в) предаването е необходимо за сключването или
изпълнението на договор, сключен в интерес на
субекта на данните между администратора и друго
физическо или юридическо лице;
г) предаването е необходимо поради важни причини
от обществен интерес;
д) предаването е необходимо за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции;
е) предаването е необходимо, за да бъдат защитени
жизненоважните интереси на субекта на данните или
на други лица, когато субектът на данните е
физически или юридически неспособен да даде
своето съгласие;
ж) предаването се извършва от регистър, която
съгласно правото на Съюза или правото на държавите
членки е предназначена да предоставя информация на
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обществеността и е достъпна за справка от
обществеността по принцип или от всяко лице, което
може да докаже, че има законен интерес за това, но
само доколкото условията за справка, установени в
правото на Съюза или правото на държавите членки,
са изпълнени в конкретния случай.
Когато предаването не може да се основава на
разпоредба на членове 45 или 46, включително
разпоредби относно задължителни фирмени правила,
и не е приложима нито една от дерогациите в особени
случаи, посочени в първата алинея на настоящия
параграф, предаването на данни на трета държава или
международна организация може да се извършва само
ако предаването не е повторяемо, засяга само
ограничен брой субекти на данни, необходимо е за
целите на неоспоримите законни интереси,
преследвани от администратора, над които не стоят
интересите или правата и свободите на субекта на
данни и администраторът е оценил всички
обстоятелства, свързани с предаването на данните, и
въз основа на тази оценка е предоставил подходящи
гаранции във връзка със защитата на личните данни.
Администраторът уведомява надзорния орган за
предаването на данни. В допълнение към
предоставянето на информацията, посочена в членове
13 и 14, администраторът информира субекта на
данни за предаването, както и за преследваните
неоспоримите законни интереси.
2. Предаването съгласно параграф 1, първа алинея,
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буква ж) не трябва да включва всички лични данни
или всички категории лични данни, съдържащи се в
регистъра. Когато регистърът е предназначен за
справка от лица, които имат законен интерес,
предаването се извършва единствено по искане на
тези лица или ако те са получателите.
3. Параграф 1, първа алинея, букви а), б) и в) и
параграф 1, втора алинея не се прилагат за дейности,
извършвани от публичните органи при
упражняването на техните публични правомощия.
4. Общественият интерес, посочен в параграф 1,
първа алинея, буква г) се признава в правото на
Съюза или правото на държавата членка, което се
прилага спрямо администратора.
5. При липсата на решение относно адекватното ниво
на защита, правото на Съюза или правото на държава
членка може, по важни причини от обществен
интерес, изрично да определи ограничения за
предаването на специални категории данни на трета
държава или международна организация. Държавите
членки съобщават тези разпоредби на Комисията.
6. Администраторът или обработващият лични данни
документира оценката, както и подходящите
гаранции по параграф 1, втора алинея от настоящия
член в регистрите, посочени в член 30.
Чл. 50 Международно сътрудничество за защита
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на личните данни
По отношение на трети държави и международни
организации Комисията и надзорните органи
предприемат подходящи стъпки за:
a) разработване на механизми за международно
сътрудничество с цел подпомагане ефективното
прилагане на законодателството за защита на личните
данни;
б) осигуряване на международна взаимопомощ при
прилагането на законодателството за защита на
личните данни, включително чрез уведомяване,
препращане на жалби, помощ при разследвания и
обмен на информация, при условие че има подходящи
гаранции за защитата на личните данни и другите
основни права и свободи;
в) включване на съответните заинтересовани страни в
обсъждания и дейности, насочени към насърчаване на
международното сътрудничество за прилагането на
законодателството за защита на личните данни;
г) насърчаване на обмена и документирането на
законодателството и практиките в областта на
защитата на личните данни, включително относно
спорове за компетентност с трети държави.
Екип:
1. Даниела Николова - …………………….....
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2. Ангел Ангелов - ........................................

Особено мнение на ………………….
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Подпис:……………………..

