ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО (GDPR)

За да прилагаме правилно Регламент (ЕС) 2016/679 е необходимо да сме наясно
с основните моменти, касаещи личните данни и тяхната защита.
На първо място, основни понятия, 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 социална идентичност на
това физическо лице;
- "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, извличане, 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.
На второ място трябва да се запознаем с принципите, свързани с
обработването на лични данни в регламента
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност – личните данни са
обработвани законосъобразно, добросъвестно и 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;
- 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.
Третото, което трябва да се извърши е план по самото прилагане на
регламента, а имено:
1. Запознаване с нормативната база
2. Анализ на дейностите по обработка
3. Преценка относно необходимостта от ДЛЗДЛ
4. Оценка и управление на рисковете
5. Консултации с КЗЛД
6. Мерки
7. Документираност (регистримбланки,документи)
8. Информираност на служителите

