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Новостите в Закона за защита на личните
данни

Февруари 2019 г.

Защита на данните в рамките на трудовите отношения

Обработване на лични данни за специални цели

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

Комисия за защита на личните данни

Надзор и санкции

Дългоочакваните изменения на Закона за защита на личните данни
(ЗЗЛД) бяха обнародвани в Държавен вестник, бр.17 от 26 февруари
2019 г. и влизат в сила от 2 март 2019 г. ЗЗЛД имплементира
правилата на Регламент (ЕС) 679/2016 от 27 април 2016 г., известен
като Общ регламент за защита на данните или GDPR, както и
правилата на Директива (ЕС) 2016/680 от 27 април 2016 г. (наричана
Полицейската директива).

ЗЗЛД въвежда конкретни разпоредби за обработването на лични
данни в различни сфери на обществения живот. Така Законът
предоставя отговор на редица въпроси, които бяха обект на оживени
дискусии след приемането на Регламента.

Защита на данните в рамките на трудовите отношения
ЗЗЛД вече съдържа няколко правила, посветени на защитата на лични
данни при уреждане на отношенията работодател-служител, както и
правила във връзка с набирането на персонал.

ЗЗЛД изрично предвижда, че всеки работодател самостоятелно трябва
да определи срока, в който ще съхранява автобиографиите и другите
документи, представени от кандидатите за работа. Този срок не може
да бъде по-дълъг от шест месеца, освен ако кандидатът е дал
съгласието си за по-дълъг срок на съхранение. Освен това, ако
работодателят е изискал да му се предоставят оригинали или
нотариално заверени копия от документи, като дипломи и
сертификати, то тези документи трябва да бъдат върнати в рамките на
шест месеца от приключването на съответната кампания за набиране
на персонал.

Специално правило сега задължава работодателите да приемат и да
информират служителите относно вече приетите политики/процедури,
касаещи: (i) използване на система за докладване на нарушения, като
т.нар. горещи линии; (ii) ограничения при използване на
вътрешнофирмени ресурси, като интернет и имейл; (iii) въвеждането
на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата
дисциплина. Видно от самите разпоредби, тези политики ще имат за
цел да уредят конфликта между правото на неприкосновеност на
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служителите и упражняването на дисциплинарната власт на
работодателя.

Обработване на лични данни за специални цели
ЗЗЛД изрично забранява копирането на документи за самоличност,
свидетелство за управление на МПС и документи за пребиваване,
освен ако това е изрично предвидено в закон, както е например при
извършването на действия по Закона за мерките срещу изпирането на
пари. Това правило следва да доведе до изоставяне на
разпространената, но незаконосъобразна практика да се съхраняват
копия на такива документи, при условие че няма необходимост от това
и не е налице законово задължение в този смисъл.

ЗЗЛД въвежда правила за обработването на лични данни в няколко
специфични хипотези, а именно за журналистически, статистически,
научни цели или за целите на архивирането в обществен интерес.
Въвеждат се специални правила за създаването на видео и снимки на
публични места, както и относно заснемането на лица в хода на
обществената им дейност.

Крайната цел на описаните правила е да се въведат критериите за
оценка и да се установят легитимни ограничения на правата на
физическите лица, когато техните лични данни се използват или се
предоставя достъп до тях за постигане на посочените специфични
цели.

ЗЗЛД въвежда и конкретни правила за ограничаването на достъпа до
лични идентификационни номера като ЕГН и обработването на лични
данни на починали лица. Достъп до данни на починали лица ще се
предоставя единствено на техните наследници и на други лица с
правен интерес.

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)
По отношение на ДЛЗД, Законът постановява, че администраторите и
обработващите трябва да информират Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД) относно назначаването на ДЛЗД чрез
подаването на заявление по образец. В тази връзка, КЗЛД публикува
образеца на заявлението още през май 2018 г.

Първоначалната редакция на проектозакона включваше специален
критерий за назначаване на такова лице – обработването на лични
данни на повече от десет хиляди лица. Поради това че единствено
броят на субектите на лични данни не може да оправдае
необходимостта от назначаването на ДЛЗД, тези разпоредби не бяха
включени в окончателния вариант.

Комисия за защита на личните данни
Налице са изрични правила относно назначаването на председателя и
членовете на КЗЛД. Включен е и подробен списък с правомощията на
КЗЛД, който да съответства на този в Регламента.

В допълнение, КЗЛД ще осъществява акредитация на сертифициращи
органи и ще одобрява кодекси за поведение в съответствие с
правилата на Регламента. Освен това, КЗЛД ще поддържа следните
публични регистри: (i) регистър на администраторите и
обработващите, които имат назначено ДЛЗД; (ii) регистър на
сертифициращите органи; (iii) регистър на одобрените кодекси за
поведение.
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Надзор и санкции
ЗЗЛД вече включва конкретни правила относно правото на субектите
на данни да потърсят административна и съдебна защита срещу
нарушения на техните права, свързани със защитата на личните
данни.

Всеки субект има право да се обърне към КЗЛД, в случай че правата
му съгласно Регламента и ЗЗЛД са нарушени. Жалбата може да бъде
подадена по пощата, по факс или по електронен път съобразно
Закона на електронния документ и електронните удостоверителни
услуги. Анонимни жалби няма да се допускат и разглеждат.

Ако е налице нарушение на правата на субектите, предоставени
съгласно Регламента и ЗЗЛД, всяко лице може да се обърне директно
към съда, за да потърси защита срещу даден администратор или
обработващ лични данни.

ЗЗЛД урежда ясно и корективните мерки, които могат да се налагат по
отношение на администратор или обработващ. ЗЗЛД изрично
предвижда, че мерките ще се налагат с решение на КЗЛД, което
подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния
кодекс.

Също така, ЗЗЛД предвижда санкциите, които ще се налагат за
нарушения на Регламента и, по-специално, при нарушения на
конкретни разпоредби на ЗЗЛД. Например, нарушаване на забраната
за предоставяне на свободен публичен достъп до лични
идентификационни номера като ЕГН и ЛНЧ ще води до глоба в размер
до 20 милиона евро или до четири процента от общия годишен
световен оборот за предходната финансова година.
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