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Принципи
законосъобразност, 
добросъвестност и 

прозрачност

ограничени
е на целите

свеждане 
на данните 
до минимум

точност

ограничение на 
съхранението

цялостност и 
поверителност

Отчетност



ДОКУМЕНТИ

 Правила, процедури и инструкции;

 Уведомление/Известие във връзка с член 13 и чл. 14 от Общия 

регламент относно защитата на данните;

 Регистри: за дейността по обработване (като администратори и 

обработващи), за нарушение на сигурността, за искания от 

субектите на данни;

 Договори/анекси/споразумения с клиенти и доставчици;

 Оценка на риска и оценка на въздействието (ако е приложимо);

 Протоколи и други.





описание на 

нарушението

Дата и час на 

установяване 

на 

нарушението

Засегнати 

субекти: 

категория и 

брой

Категория 

засегнати 

лични данни 

и количество

Възможни 

последици от 

нарушението

Оценка на 

тежестта 

на 

пробива

Риск за 

правата и 

свободите 

на физ. 

лица

Предприети 

действия

Дата на 

изпълнение

Дата на 

входиране 

в КЗЛД

Причии за 

забавяне 

(повече от 

72 часа):

подпис на 

отговорно 

лице:

Регистър за нарушение на сигурността

Номер:                                     Дата:

Данни за администратор: име, адрес, данни за контакт





Мерки
 да се инсталира само лицензиран софтуер (в това число антивирусен);

 да се използва подходяща защита с пароли;

 Криптиране;

 да не се използват имейли или услуги за съхранение, които предоставят безплатни облачни 
услуги, които не са безопасни, съхраняват данни на места, които не гарантират 
необходимата защита на личните данни (извън ЕИП);

 следва да се въведе подходящо обучение в организацията;

 да се въведат мерки, които оценяват и тестват надеждността на служителите (например 
атестационни оценки, препоръки и т.н.) и дисциплинарни мерки за нарушения при 
обработването на данни и регулярна проверка на персонала;

 контрол върху физическия достъп до електронни и хартиени записи;

 приемането на политика на „чисто бюро“;

 ограничаване на използването на устройства за работни цели извън работното място или 
помещение и на използването на лични устройства на работното място;

 редовно създаване на архив на личните данни и физическо съхраняване на носителите на 
архива извън офиса;

 приемане на правила за забрана на комуникацията и прехвърлянето на данни между 
служителите и между служителите и клиентите чрез използването на социални медии.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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