Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.: 02 9057502, факс: 02 9057503

ВЪПРОСНИК
…………………………………………………………………………………….
(наименование на администратора на лични данни)
I. Основни въпроси
1. Каква е организационната структура на Администратора на лични
данни (АЛД)?
2. Описание на дейностите по обработване за целите на всеки отделен
регистър с лични данни съгласно чл. 30, § 1, б. „б“ - „ж“ Регламент (ЕС)
2016/679 (ОРЗД):
а) цели на обработването и правно основание;
б) описание на категориите субекти на данни и на категориите лични
данни за всяка от тях;
в) категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити
личните данни, включително получателите в трети държави или
международни организации;
г) когато е приложимо, предаването на лични данни 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, § 1 ОРЗД документация за подходящите гаранции;
д) когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните
категории данни;
е) когато е възможно, общо описание на подходящите технически и
организационни мерки за сигурност, посочени в чл. 32, § 1 ОРЗД.
3. Съществува ли вътрешен акт (правила, заповед или др.) за защита на
личните данни, съобразен с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД, съдържащ
задълженията на АЛД за поддържане сигурността на данните, вкл. оценка на
въздействие на предвидените операции по обработване върху защитата на
личните данни (когато се изисква), за начина на упражняване правата на
субектите на данни, за уведомяване на ИВСС и/или субектите на данни за
нарушения на сигурността на данните по чл. 33 и чл. 34 ОРЗД или по чл. 67 и
68 ЗЗЛД, и други, описани в Раздел III-ти.

4. Съществува ли и за кои регистри (дейности) съгласие (когато се
изисква) на физическото лице за обработване данните му от администратора,
съгласно Регламент 2016/679/ЗЗЛД?
5. Как АЛД информира лицата, чийто данни ще обработва за:
а) целите на обработването на личните данни,
б) получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат
разкрити данните,
в) задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните
и последиците от отказ за предоставянето им,
г) правото им на достъп и правото им на коригиране на събраните
данни, съгласно ОРЗД?
6. Какви действия предприема АЛД след постигане на целите на
обработване на личните данни в съответствие с изискванията на ОРЗД и
ЗЗЛД?
7. Предоставят ли се лични данни на трети лица? Ако да, кои са
категориите предоставяни лични данни и как е регламентирано
предоставянето им (по силата на закон, договор и др.)?
II. Допълнителни въпроси за проверка на предприетите технически
и организационни мерки по видове защита
А. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА
1. Определени ли са зоните с контролиран достъп?
2. Определени ли са помещенията, в които се обработват лични данни,
включително и тези, в които се разполагат елементите на комуникационноинформационните системи за обработване на лични данни?
3. Определена ли е организацията на физическия достъп?
4. Определен ли е режима на посещения?
5. Определени ли са използваните технически средства за физическа
защита?
6. Определен ли е екип за реагиране при нарушения?
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Б. ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА
1. Познава ли се нормативната уредба в областта на защитата на
личните данни от лицата с достъп до лични данни, действащи под
ръководството на представляващия АЛД? Провежда ли се обучение?
2. Спазва ли се принципа "Необходимост да се знае"? Как?
3. Споделя ли се критична информация между персонала (например
идентификатори, пароли за достъп и т.н.)?
4. Съществува ли съгласие за поемане на задължение за
неразпространение на личните данни? Подписват ли декларация?
5. Провеждат ли се тренировки на персонала за реакция при събития,
застрашаващи сигурността на данните?
6. Администраторът поддържа ли информация за проведеното обучение,
тренировки, съгласие и декларации?
В. ДОКУМЕНТАЛНА ЗАЩИТА
1. Определени ли са регистрите, които ще се поддържат на хартиен
носител - самостоятелно или заедно с технически носител?
2. Регламентирани ли са достъпът и контролът до регистрите?
3. Определени ли са срокове за съхранение?
4. Съществуват ли правила за размножаване и разпространение?
5. Съществуват ли процедури за унищожаване?
Г. ЗАЩИТА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ
СИСТЕМИ И/ИЛИ МРЕЖИ
1. Съществува ли политика/ръководство/стандартни операционни
процедури за защита на личните данни?
2. Определени ли са ролите и отговорностите?
3. Използват ли се и какви механизми за идентификация?
4. Съществуват ли правила за управление на регистрите?
5. Какви са използваните контроли на сесията?
6. Съществуват ли външни връзки/свързване? Как са защитени?
7. Съществува ли възможност за отдалечен достъп? Как е защитен?
8. Как е реализирана системата за защита от вируси?
9. Съществува ли план за случайни събития/непредвидени случаи?
10. Съществуват ли правила/ръководства за поддържане/експлоатация
на системите, обработващи лични данни?
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11. Съществуват ли правила/ръководства/правила за работа с копията/
резервни копия за възстановяване?
12. Как са осъществява контролът върху носителите на информация?
13. Извършва ли се контрол на физическата среда/обкръжението?
14. Извършва ли се тренировка на персонала за реакция при събития,
застрашаващи сигурността на данните?
15. Определени ли на срокове за съхранение на личните данни? Как се
контролира спазването им?
16. Съществуват ли процедури за унищожаване/заличаване/изтриване на
носители?
Д. КРИПТОГРАФСКА ЗАЩИТА (ако е приложима)
1. Използват ли се стандартните криптографски възможности на
операционните системи?
2. Използват ли се стандартните криптографски възможности на
системите за управление на бази данни и на комуникационното оборудване?
III. Указания
1. Настоящият въпросник е предназначен за използване от екипите на
ИВСС при извършване на проверки по ЗЗЛД в органите на съдебната власт.
2. С оглед възложения на ИВСС надзор по Глава трета и Глава осма от
ЗЗЛД, отговорите следва да се отнасят само за дейности по обработване на
лични данни от съда, които са при изпълнение на функциите му на орган на
съдебната власт и от прокуратурата и следствените органи към нея при
изпълнение на функциите им на органи на съдебната власт за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания.
3. Дейности на органа на съдебната власт, при които се обработват
лични данни за целите на други регистри, извън т. 2, са обект на надзор от
Комисията за защита на личните данни и не се описват в отговорите на
въпросника.
4. Към въпросника се прилагат заверени копия на съответните вътрешни
актове за АЛД, използвани за изготвяне на отговорите.
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