ВАЖНО
На 25 май 2018 г. влиза в сила новият Общ регламент относно защитата на данните
(2016/679) („Регламентът“).
Защо това е важно за Вас?
Въпреки че Регламентът най-вече актуализира сега действащия правен режим след 20
години практика по законодателството за защита на личните данни, влизането му в
сила ще въведе значителни глоби, достигащи до 20 милиона евро или 4% от общия
годишен световен оборот.
Досега много бизнеси подценяваха законодателството за защита на лични данни,
поради сравнително ниските санкции (най-високата глоба, наложена към днешна дата
от Комисията за защита на личните данни („КЗЛД“) е в размер от 47 000 лв.). Това ще
се промени, след като Регламентът влезе в сила.
Какво да направя? Кога?
За да се подсигурите, че след 25 май 2018 г. ще избегнете глоби в значителен размер,
трябва да предприемете следните стъпки:
Проверете дали попадате в обхвата на Регламента
Ако боравите с лични данни вероятно попадате в приложното поле на Регламента.
Например, ако събирате данни за имена, възраст, пол, адрес, телефонен номер и др.под.
на Ваши клиенти, служители или контрагенти Вие обработвате лични данни. В
сравнение с предходния правен режим, Регламентът има по-широк обхват на действие
и се прилага не само за дружества от ЕС, но и за дружества извън ЕС, които насочват
дейността си към граждани на ЕС.
Ако попадате в обхвата на Регламента, проверете какво следва да направите, за да го
спазвате
Не предполагайте, че дейността Ви е в съответствие с Регламента, само защото сте
взели мерки за спазване на действащото преди Регламента законодателството за защита
на личните данни.
Необходимо е да установите какви са извършваните от Вас дейности по обработка на
лични данни и какви са Вашите вътрешни политики, както и да прецените дали те
съответстват на сегашния правен режим.
Много предприятия в България не спазват в достатъчна степен съществуващите закони
за защита на личните данни, поради небрежност или защото свързаните с това разходи
досега бяха значително по-високи от потенциалните санкции. С влизането в сила на
Регламента това ще се промени с оглед предвидените в него значителни санкции.
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Широката дефиниция на понятието „лични данни“ води до объркване. „Лични данни“ е
всяка информация, отнасяща се до физическо лице, която може да доведе до неговото
идентифициране – не само името, ЕГН или адреса, но също и информация, свързана с
професията, здравето, хоби, образа на лицето и т.н.
В някои случаи е възможно дори данни, свързани с юридически лица, да представляват
„лични данни“ – например, когато представляващият дадено дружество подписва
договор, в който се съдържат неговите имена, подпис и други лични данни.
Съответно, архив, съдържащ подписани договори, следва да се третира като база данни,
съдържаща лични данни и в тази връзка ще се наложи да бъде съхраняван при спазване
на приложимите стандарти за защита на личните данни.
Един от основните принципи на защита на личните данни е ограничаването на
обработката им до минимум – администраторът на лични данни е длъжен да събира
само абсолютния минимум лични данни, необходими за осъществяване на конкретна
цел. Например, събирането на копия от документи за самоличност, освен когато е
изрично предвидено в закона, се счита за непропорционално, тъй като
идентификацията може да бъде постигната като документът за самоличност се прегледа
и нужните детайли се запишат, без да му се прави копие.
Обработката на т. нар. „чувствителни лични данни“ е стриктно регулирано от закона.
„Чувствителни“ са категориите информация, чиято обработка се счита за силно
инвазивна – данни относно религия, политически убеждения, здраве, синдикално
участие и др. Събирането и последващото обработване на такива данни е позволено
само след предварителното разрешение на КЗЛД, даже в случаите, в които събирането
се изисква по силата на закона – т.е. работодател, който събира болнични листи на
своите служители без предварително разрешение, би нарушил закона (въпреки че, ако
не ги събере, би нарушил друг закон).
Възложете изготвяне на правен анализ за спазването на изискванията на
законодателството за защита на личните данни възможно по-рано преди 25 май
2018 г.
Правният анализ ще позволи да се направи преценка относно адекватността на
защитата на лични данни във Вашата организация, ще установи потенциалните
нарушение и рисковете, свързани с тях, и ще предложи конкретни действия, които
Вашата организация следва да извърши, за да спазва законодателството за защита на
личните данни. Крайната цел е да избегнете или ограничите рисковете от значителни
глоби след 25 май 2018 г.
За повече информация, свържете се с адв. Дамян Симеонов, съдружник в адвокатско
дружество „Боянов и Ко“, на имейл: d.simeonov@boyanov.com

