Насоки на ИВСС за спазване на принципа за отчетност по чл. 5,
пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и по чл. 45, ал. 4 ЗЗЛД
( приети на заседание на ИВСС, проведено на 31. 03. 2021 г.)

Задачата на Инспектората да насърчава осведомеността на
администраторите за задълженията им по Регламента като част от
надзорните му функции има особено значение, защото по отношение на
обработването на лични данни, осъществявано от съдилищата и
Прокуратурата на Република България при изпълнение на съдебните им
функции, те са освободени от задължението да определят длъжностно лице
по защита на данните. Това разрешение е направено в уредбата с цел
длъжностните лица по защита на данните при изпълнение на функциите си
да не въздействат върху независимостта на органите на съдебната, власт
при осъществяване на съдебната им функция. Като резултат, функциите да
бъдат подпомагани органите на съдебната власт в качеството на
администратори на лични данни при изпълнение на съдебните им функции
от лица с експертни познания в областта на правото и практиките за
защита на данните, които по принцип се изпълняват от длъжностните лица
по защита на данните, са възложени за изпълнение на надзорния орган.
За изпълнение на задачата да се насърчи осведомеността на органите
на съдебната власт за задълженията им по Регламент (ЕС) 2016/679 и по
Закона за защита на личните данни през 2020 г. Инспекторатът към ВСС
заложи в годишната си програма извършването на двадесет планови
проверки в районни съдилища, избрани на случаен принцип. Предмет на
проверките беше да се установи дали съдилищата са запознати и спазват
установеният в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 принцип за
отчетност. Причините да бъдат извършени тези проверки са две. На първо
място, това е нов принцип и спазването му представлява интерес за всички
субекти, участващи в процеса по обработване на лични данни. Втората и
по - важна причина е свързана със съдържанието на този принцип.
Съгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът носи
отговорност и е в състояние да докаже спазването на основните принципи
за защита на личните данни. Следователно спазването на този принцип се
свежда до изпълнението на два кумулативни елемента:
1.
Администраторът е длъжен да спазва и прилага на практика всички
принципи за обработване на лични данни, установени в чл. 5, пар. 1 от
Регламента и чл. 45, ал. 1 от Закона за защита на личните данни
(законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на
целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на
съхранението, цялостност и поверителност) посредством предприемането
на подходящи и ефективни мерки, като носи отговорност за това; 2.
Администраторът е длъжен да демонстрира и доказва съответствие на
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поведението си е посочените принципи, като поддържа и представя
надлежни доказателства за тяхното изпълнение.
В своята практика при извършване на планови проверки в
съдилищата за спазване на принципа за отчетност, Инспекторатът към
ВСС прие, че органите на съдебната власт ще бъдат в състояние да
докажат, че спазват принципите за защита на правата на субектите на
лични данни и са създали необходимите документи за отчетност, ако са
идентифицирали естеството, обхвата и целите, за които обработват лични
данни в контекста на правораздавателната дейност и са изготвили
документи за предприетите от тях мерки за защита на правата на субектите
поне в следните четири направления: в отношенията със субектите на
данни; по организацията на сигурността на данните; в отношенията с
надзорния орган; други изисквания за отчетност.
В изпълнение на задачите по чл. 57, nap. 1, б. „г“ от Регламент (ЕС)
2016/679 и по чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗЗЛД за насърчаване на осведомеността на
органите на съдебната власт за задълженията им като администратори на
лични данни, Инспекторатът предоставя на органите на съдебната власт
насоки, които могат да ги подпомогнат при изготвянето на документите, с
които доказват, че спазват принципите, установени в Регламент (ЕС)
2016/679 и ЗЗЛД по всяко от цитираните направления.

1. В отношенията със субектите на данни
Изрично внимание следва да се обърне на изискването за
прозрачност в отношенията със субектите на данни. Принципът на
прозрачност е уреден в чл. 5, nap. 1, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, но не
се прилага когато обработването се осъществява за целите на
наказателното преследване. Той изисква всяка информация и комуникация
във връзка с обработването на лични данни да бъде лесно достъпна и
разбираема и да се използват ясни и недвусмислени формулировки. Този
принцип се отнася в особена степен за информацията, която получават
субектите на данни за самоличността на администратора и целите на
обработването, и за допълнителната информация, гарантираща
добросъвестно и прозрачно обработване на данните по отношение на
засегнатите физически лица и тяхното право да получат потвърждение и
уведомление за съдържанието на свързани с тях лични данни, които се
обработват. Физическите лица следва да бъдат информирани за рисковете,
правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични
данни, и за начините, по които да упражняват правата си по отношение на
обработването. Съдилищата следва да могат докажат, че предприемат
мерки за спазване на принципа за прозрачност при обработване на лични
данни по граждански дела и спазват задълженията си да информират
субектите на данни за личните данни, които обработват в контекста на
правораздавателната си дейност на основание чл. 13 и чл. 14 от Регламент
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(EC) 2016/679, докато за обработването на лични данни за целите на
наказателното преследване на субектите се предоставя по - ограничена по
съдържание информация съгласно чл. 54, ал. 1 ЗЗЛД.
За да докажат това е препоръчително всеки съд да изготви вътрешен
акт (политика, вътрешни правила), с който да информира субектите на
данни за личните данни, които обработва в контекста на
правораздавателната си дейност. В съдържанието на политиката се
посочват данните, които идентифицират администратора и координати за
връзка с него.
Препоръчително е в този вътрешен акт да бъдат посочени регистрите
с лични данни, в които ще се обработват от администратора по смисъла на
чл. 4, т. 6 от Регламента. За всеки регистър с лични данни следва да бъдат
посочени целите на обработването и правното основание за обработването
по чл. 6 от Регламент 2016/679. При специални категории лични данни
следва да се уточни съответната разпоредба на чл. 9, като при изпълнение
на съдебната функция на съдилищата обработването е на основание чл. 9,
пар. 2, б. „е“ от Регламента.
В политиката за прозрачност се прави описание на съответните
категории лични данни, които ще се обработват от администратора. Тази
информация се изисква в случаите, предвидени в чл. 14 от Регламента, тъй
като личните данни не са получени от субекта на данните и по тази
причина той не е наясно какви категории от неговите лични данни е
получил администраторът.
Посочват се също получателите или категориите получатели на
личните данни. Понятието „получател" е определено в чл. 4, т. 9 от
Регламент 2016/679 като „физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните
данни, независимо дали е трета страна, или не". Следователно понятието
„получател" обхваща други администратори, съвместни администратори и
обработващи лични данни, на които са прехвърлени или разкрити данните,
както и трети страни. Съгласно чл. 4, т. 10 от Регламент 2016/679 „трета
страна" означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора,
обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на
администратора или на обработващия лични данни имат право да
обработват личните данни. Трябва да се предостави информация за
действителните получатели на личните данни или категориите получатели.
В съответствие с принципа на добросъвестност администраторите трябва
да предоставят информацията относно получателите, която е найсъществена за субектите на данни. На практика това обикновено са
имената на получателите, така че субектите на данни да знаят кой точно
разполага с техните лични данни. Ако администраторите изберат да
предоставят информация за категориите получатели, същата следва да
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бъде възможно най-конкретна, като се посочи видът на получателя
(например като се уточни неговата дейност).
В политиката за прозрачност се предоставя информация относно
това ще се предават ли лични данни в трети държави. Информацията
следва да съдържа описание на съответния механизъм, който съда може да
приложи. Това означава, че по отношение на личните данни, обработвани в
контекста на съдебната функция на съдилищата, в политиката следва да се
посочи, че съдът може да предава лични данни по делата в трети държави
за изпълнение на официалните си правомощия или за спазване на
задължение, което се прилага спрямо него ( например в случаите, когато по
силата на международен договор е задължен да издаде документи,
необходими за признаване и изпълнение на съдебно решение на български
съд в трета държава). В нея следва да са посочени конкретно механизмите,
които съдът би могъл да използва за предаването на данни. Предаването на
лични данни към получатели в трета държава или международна
организация се извършва чрез един от следните механизми: трансфер на
данни по чл. 45 от Регламента при наличие на решение на Европейската
комисия за адекватно ниво на защита; трансфер на данни с подходящи
гаранции по чл. 46 от Регламента, приложим при липса на решение за
адекватно ниво на защита; трансфер на данни въз основа на дерогации в
особени случаи по чл. 49 от Регламента, приложим при липса на решение
за адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции; трансфер на
данни въз основа на международно споразумение на основание чл. 48 от
Регламента, приложимо в случаите на предаване на данни, което не е
разрешено от правото на ЕС. Правната уредба на трансферите на данни е
изградена на принципа на строга последователност в избора на конкретен
правен инструмент за предаване на данни в трета държава или
международна организация. В случай, че липсва решение на Европейската
комисия за адекватното ниво на защита следва да се приложи механизъм за
трансфер на данни, който предоставя приложими и действителни права на
субектите на данни по отношение на обработването на техните данни в
Съюза след предаването на тези данни, така че те да продължат да се
ползват от основните права и гаранциите за защита.
От уредените в Глава V от Регламента механизми за предаване на
данни в трети държави или международни организации съдилищата могат
да използват следните механизми при спазване на посочената
последователност:
1. Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на
основание чл. 45, nap. 1;
2. Наличие на инструмент със задължителен характер и с
изпълнителна сила на основание чл. 46, пар. 2, б. „а“;
3. Разрешение на надзорния орган на основание чл. 46, пар. 3, б. „б“,
с което са одобрени разпоредби, които да се включват в административни
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договорености между публичните органи или структури, съдържащи
действителни и приложими права на субектите на данни;
4. Предаване при наличие на важни причини от обществен интерес
на основание чл. 49, nap. 1, б. „г“ от Регламента;
5. Предаване за целите на установяване, упражняване или защита на
правни претенции на основание чл. 49, nap. 1, б. „д“ от Регламента;
6. За защита на жизненоважните интереси на субекта на данни или на
други лица, когато субектът на данните е физически или юридически
неспособен да даде своето съгласие - чл. 49, nap. 1, б. „е“ от Регламента;
7. За целите на трансфер на данни от публичен регистър при
спазване на условията за справки в него на основание чл. 49, nap. 1, б. „ж“
от Регламента.
До трансфер на данни въз основа на дерогации в особени случаи по
чл. 49, nap. 1, ал. 1, б. а-ж се прибягва само при неприложимост на нито
едно от условията по чл. 45 и чл. 46 от Регламента. Важно е да се
отбележи, че съгласно чл. 49, пар. 3 от Регламента параграф 1, първа
алинея, букви а), б) и в) и параграф 1, втора алинея не се прилагат за
дейности, извършвани от публичните органи при упражняването на
техните публични правомощия.
На последно място, по отношение на възможните случаи на
предаване на лични данни в трети държави или международни
организации, обработвани от съдилищата в контекста на съдебната
функция, следва да се посочи, че на основание чл. 14, пар. 3, б. „в“ от
Регламента субекта на данни трябва да бъде своевременно информиран за
приложимия в конкретния случай механизъм за предаване при спазване на
изискванията на Регламента.
Субектите следва да бъдат информирани също за периода на
съхранение на личните данни или ако не може да се посочи, използваните
критерии за определяне на този период. Това е свързано с изискването за
свеждане на данните до минимум по чл. 5, пар. 1, б. “в“ и изискването за
ограничение на съхранението по чл. 5, пар. 1, б. „д“ от Регламент (ЕС)
2016/679. Периодът на съхранение (или критериите за определянето му) на
лични данни от съдилищата в контекста на правораздавателната дейност е
обусловен от законовите изисквания, но следва да бъде определен по
начин, който позволява на субекта на данни да прецени въз основа на
качеството, в което участва при осъществяване на правораздавателната
дейност, какъв ще бъде периодът на съхранение за конкретните данни. Не
е достатъчно администраторът да посочи в общ смисъл, че личните данни
ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за
законосъобразните цели на обработването. На практика може да се посочи,
че данните по делата се съхраняват до приключването им, след което се
архивират и се съхраняват в архив за сроковете, определени в ПАС. По
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този начин всеки субект на данни ще получи ясна и достъпна информация
за периодите на съхранение на различните категории негови лични данни.
По отношение на всички регистри с лични данни в политиката за
прозрачност се посочва изрично, че субектите на данни имат възможност
да упражнят правата си по чл. 15 - чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 право на достъп до данните, право на коригиране или изтриване на
свързани със субекта лични данни, право на ограничаване на
обработването и правото да се направи възражение срещу обработването,
както и правото на преносимост на данните и правото на субекта да не
бъде обект на изцяло автоматизирано решение. Информацията следва да
бъде съобразена с контекста на обработването и да съдържа резюме на
това какво включва съответното право и как субектът на данните може да
предприеме действия за упражняването му. По-специално, правото на
възражение срещу обработване на лични данни трябва изрично да бъде
посочено на вниманието на субекта на данните отделно от цялата останала
информация. За упражняване на изброените права е препоръчително да
бъде установена кратка и ясна процедура, която също е част от политиката
за прозрачност.
По отношение на правото на субектите на данни на жалба до
надзорен орган, политиката следва да обяснява, че в съответствие с чл. 77
от Регламент (ЕС) 2016/679 всеки субект на данни има право да подаде
жалба до надзорен орган. По отношение на личните данни, обработвани в
контекста на правораздавателната дейност следва да се съдържа
информация, че правото на жалба се упражнява пред ИВСС, който е
компетентен надзорен орган съгласно чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД.
Политиката за прозрачност трябва да съдържа указания дали субекта
на данни е длъжен да предостави лични данни на администратора и какви
са евентуалните последствия, ако тези данни не бъдат предоставени. При
събиране на лични данни в контекста на правораздавателната дейност това
са случаите, в които съдът е сезиран от физическо лице и предоставянето
на лични данни е елемент от определените в приложимия процесуален
закон изисквания за редовност на документа, с който се сезира съда.
Например за целите на разглеждане на съдебни дела по общия исков ред на
ГПК предоставянето на определена информация за физическата
идентичност на ищеца (името и адреса) представлява задължително
изискване за редовност на исковата молба на основание чл. 127, ал. 1, т. 2
ГПК и непредоставянето им може да има за последица оставяне на
исковата молба без движение, а евентуално и нейното връщане.
Когато личните данни се събират от източник, различен от субекта
на данни съгласно чл. 14, пар. 2, б. „е“ от Регламента, се посочва източника
на личните данни и, ако е приложимо, дали данните са от публично
достъпен източник. Следва да се посочи конкретният източник на
информацията, освен ако това не е възможно. Ако не се посочва
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наименованието на конкретния източник, предоставената информация
следва да включва характера на източника (съответно публични или
частни източници), както и видовете организации или отрасли, от които са
събрани данните. По примера за събиране на данни за физическата
идентичност на субектите за целите на разглеждане на съдебни дела по
общия исков ред на ГПК, предоставянето на определена информация за
физическата идентичност на ответника (името и адреса) представлява
задължително изискване за редовност на исковата молба на основание чл.
127, ал. 1, т. 2 ГПК, но тези лични данни се събират от други източници от ищеца или от регистър „Население“ при МРРБ по реда на Наредба № 14
от 18 ноември 2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите
на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни
"Население".
В политиката за прозрачност също така следва да се съдържа
информацията, която компетентните органи са длъжни да предоставят на
субектите по силата на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 ЗЗЛД, когато обработват техни
лични данни в контекста на правораздавателната дейност за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания,
включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и
тяхното предотвратяване. Тази информация има по - ограничен обхват от
информацията, предоставяна на основание чл. 13 и чл. 14 от Регламента,
тъй като при обработване на лични данни за цитираните цели не се прилага
принципът за прозрачност. За информацията, която се предоставя, се
прилагат съответно изискванията на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 ЗЗЛД относно
данни, които идентифицират администратора и координатите за връзка с
него, целите, за които се обработват личните данни, правото на жалба до
Инспектората, правото да се изиска от администратора достъп до данните,
коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на
обработването на лични данни.
Съществена отлика в обхвата на информацията, която
администраторите са длъжни да предоставят на субектите на данни е
свързана с възможността на субектите при отказ на администратора по чл.
54, ал. 3, по чл. 55, ал. 3 и 4 и чл. 56, ал. 6 и 7 ЗЗЛД да упражнят правата си
на информация, на достъп до данните, на коригиране, допълване,
изтриване или ограничаване на обработването, чрез ИВСС. Това различие
е продиктувано от обстоятелството, че законодателната уредба допуска
администраторите да налагат известни ограничения при упражняването на
всяко едно от правата на субектите на данни. Съгласно чл. 54, ал. 3 ЗЗЛД
това може да стане, ако ограничението на съответното право е необходимо,
за да:
1. не се допусне възпрепятстването на служебни или законово
регламентирани проверки, разследвания или процедури;
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2. не се допусне неблагоприятно засягане на предотвратяването,
разкриването, разследването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания;
3.
се защити общественият ред и сигурност;
4.
се защити националната сигурност;
5.
се защитят правата и свободите на други лица.
Допустимо е администраторът да не информира субекта на данни за
решението си за отказ, ако това би възпрепятствало постигането на целите,
заради които се отказва предоставянето на информация или
предприемането на действия по коригиране, изтриване или ограничаване
на обработването. В тези случаи обаче администраторът следва да
информира субекта на данни за правото му на жалба до ИВСС или за
възможността за търсене на защита по съдебен ред. Освен това в тези
случаи на основание чл. 55, ал. 5 ЗЗЛД трябва да бъдат документирани
фактическите или правните основания за решението да не се предостави
информация за причините, поради които администраторът забавя или
отказва упражняването на правата. Тази документирана информация се
предоставя на ИВСС при поискване.
Препоръчително е субектите на данни да бъдат информирани за
личните данни, които се обработват от съдилищата, чрез публикуване на
Политиката за прозрачност на интернет сайтовете на съдилищата.

2. Създаване на подходящо ниво на сигурност на личните данни
- на основание чл. 5, nap. 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679
администраторът е длъжен да установи подходящо ниво за защита на
данните срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу
случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат
подходящи технически или организационни мерки. По силата на чл. 24,
nap. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 задължение на администратора е да
установи в дейността си подходящи мерки за защита на данните и да ги
документира. Те следва да бъдат съобразени с естеството, обхвата, целите
и контекста на обработването, както и с рисковете за правата на субектите
на данни. Съобразяването на мерките с рисковете, пораждащи се при
обработването в контекста на правораздавателната дейност се извършва
при спазване на изискванията на чл. 32, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679,
респективно чл. 66, ал. 1 ЗЗЛД, като за целта трябва да се изготви анализ
на риска.
Анализът на риска е задължителен елемент от процеса по управление
на риска за защитата на личните данни. Като такъв той се прилага спрямо
всички операции по обработване, извършвани под контрола на
администратора. Като резултат от него се определят всички рискове, които
могат да засегнат правата на физическите лица при обработване на
личните им данни. Ако анализът покаже наличието на висок риск при
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някои дейности, ще се наложи извършване на оценка на въздействието, а в
случай, че и след нея рискът не може да бъде намален, и консултация с
надзорния орган. Анализът на риска е предпоставка за предприемане на
координирани дейности, чрез които да се постигне сигурност на
обработваните лични данни - чл. 32, пар. 2 от Регламента. Съгласно
цитираната разпоредба при оценка на подходящото ниво на сигурност
администраторите са длъжни да вземат предвид по - специално рисковете
от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна,
неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или
обработени по друг начин лични данни. Предвид това, последователността
на действията, които трябва да се предприемат в процеса по установяване
на подходящо ниво на сигурност на личните данни, е анализ на риска определяне на нивото на сигурност - прилагане на подходящи технически
и организационни мерки за защита на данните.
Изготвянето на анализ на риска и описанието на приложените от
съдилищата технически и организационни мерки за защита на
обработваните лични данни в контекста на правораздавателната дейност
трябва да обхваща всички дейности по обработване, а не само конкретни
такива. Те трябва да се отнасят за съществуващи операции, а не за бъдещи
такива. Това налага администраторът да идентифицира внимателно всички
данни, които обработва, както и критериите, на базата на които се
осъществява достъпът до тези данни. Това е важно за обособяване на
данните в самостоятелни регистри по смисъла на чл. 4, т. 6 от Регламент
(ЕС) 2016/679. Анализът на рисковете се извършва самостоятелно за всеки
от регистрите с лични данни, като на основание чл. 32, пар. 2 от
Регламента респективно чл. 66, ал. 1 ЗЗЛД с него трябва да се отчетат
рисковете по отношение на наличност, цялостност и поверителност на
обработваните данни. Препоръчително е личните данни, обработвани в
контекста на правосъдната дейност да бъдат обособени в самостоятелни
регистри съобразно естеството на данните и целите на обработване. Това
може да бъде направено като личните данни, обработвани за целите на
предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното
преследване на престъпления или изпълнението на наказания се обособят в
самостоятелен регистър с лични данни. Всички други лични данни,
обработвани в контекста на правораздавателната дейност, могат да бъдат
обособени в един или два регистъра в зависимост от тяхното естество и
целите на обработване. Този подход би улеснил съдилищата, тъй като
обработването на лични данни за целите на предотвратяването,
разследването, разкриването или наказателното преследване на
престъпления или изпълнението на наказания се осъществява по правилата
на Глава осма от ЗЗЛД, а не по тези на Регламент (ЕС) 2016/679,
респективно обособяването им в самостоятелен регистър би улеснило

9

създаването на подходящо ниво за сигурност на тези лични данни, а така
също и спазването на всички други принципи при обработването им.
Извършването на оценка на риска е непрекъснат процес и следва да
се актуализира през целия „жизнен цикъл” на защита на данните, с оглед
спецификата и по решение на самия администратор.
Съобразно направените в анализа на риска изводи следва да бъдат
установени технически и организационни мерки за защита на данните. Те
следва да се отнасят за всеки от регистрите и да обхващат аспектите на
физическа, персонална, документална, криптографска защита и защита на
автоматизираните информационни системи и/или мрежи.

3.
Надлежно уреждане на отношенията с надзорния орган
Съгласно чл. 31 от Регламент (ЕС) 2016/679 за администраторите е
установено общо задължение да сътрудничат на надзорните органи. Това
задължение има различни конкретни измерения в Регламента и ЗЗЛД.
Такова е задължението по чл. 33 от Регламента, респективно по чл. 67 от
ЗЗЛД да се уведоми без забавяне надзорния орган в случай на нарушение
на сигурността на личните данни. Съгласно чл. 4, т. 12 от Регламент (ЕС)
2016/679 нарушение на сигурността на личните данни е нарушение, което
води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна,
неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават,
съхраняват или обработват по друг начин. В зависимост от
обстоятелствата нарушението може да засегне поверителността, целостта и
наличността на личните данни, както и каквато и да е комбинация от тях.
Нарушение на поверителността е налице, когато има неразрешено или
случайно разкриване или достъп до лични данни, нарушение на целостта когато има неразрешена или случайна промяна на лични данни, а
нарушение на наличността - когато има неразрешена или случайна загуба
или унищожаване на лични данни.
Спазването на задължението да се уведоми надзорния орган в случай
на нарушение на сигурността на личните данни може да бъде
документирано в процедура за уведомяване, като тя може да има
самостоятелен характер или да бъде част от друг акт на администратора.
В процедурата е препоръчително да бъдат определени редът и
условията за реакция на служителите в администрацията на органите на
съдебната власт при констатиране на нарушение на сигурността на
личните данни по смисъла на чл. 4, т. 12 от Регламента. Изрично следва да
са уредени случаите, когато нарушението на сигурността засяга лични
данни, обработвани в контекста на правораздавателната дейност. В тези
случаи на основание чл. 33 от Регламента във вр. с чл. 17, ал. 1 ЗЗЛД за
нарушението следва да се уведоми компетентния надзорен орган в лицето
на ИВСС. Ако нарушението засяга лични данни, обработвани за целите по
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чл. 42, ал. 1 ЗЗЛД, то уведомяването се извършва на основание чл. 67, ал. 1
ЗЗЛД. Уведомлението до ИВСС трябва да съдържа най - малко следното:
- описание на естеството на нарушението на сигурността на личните
данни, включително, когато това е възможно, категориите и
приблизителният брой на засегнатите субекти на данни, и категориите и
приблизителният брой на засегнатите записи на лични данни;
- посочване на името и координатите за връзка със служител, от
който може да се получи повече информация;
- описание на евентуалните последици от нарушението на
сигурността на личните данни;
- описание на предприетите или предложените от администратора
мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни,
включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните
неблагоприятни последици.
В процедурата следва да бъде създаден и ред за документиране на
допуснатите нарушения на сигурността на личните данни. То се извършва
чрез съхраняване на документите за действията на администратора по
установяване и справяне с нарушението и вписване на обстоятелствата,
свързани с всяко отделно нарушение в създаден за тази цел отделен
регистър.
4. Изпълнение на други задължения на администратора по
осигуряване на отчетност - на основание чл. 30 от Регламент (ЕС)
2016/679 съдилищата са длъжни да водят регистър на дейностите по
обработване, за които отговарят. Регистърът на дейностите по
обработването е важно средство за извършването на анализ за евентуални
усложнения, които може да породи обработването на данни, било то
планирано или съществуващо. Той улеснява фактическата оценка на риска,
извършвана от администратора, който дейностите по обработването могат
да породят по отношение на правата и свободите на физическите лица. В
допълнение, по този начин се улеснява идентифицирането и въвеждането
на подходящи мерки за сигурност на личните данни.
Съдържанието и формата на този регистър е нормативно определена
в чл. 30, nap. 1 и пар. 3 от Регламента, и в чл. 62, ал. 1 и ал. 3 ЗЗЛД. Той се
води в писмена форма и съдържа:
а) името и координатите за връзка на администратора и - когато това
е приложимо — на всички съвместни администратори, на представителя на
администратора и на длъжностното лице по защита на данните, ако има
такива;
б) целите на обработването - виж още съображение 50 от Регламент
(ЕС) 2016/679;
в) описание на категориите субекти на данни и на категориите лични
данни — описва се качеството на субекта, в което участва в процеса —
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страни, свидетели, вещи лица и др. Обработваните лични данни за всяка
категория субекти се описват общо, например данни за физическата
идентичност на субектите - имена, ЕГН, адрес и т.н.;
г) категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити
личните данни, включително получателите в трети държави или
международни организации;
д) 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, параграф 1, втора алинея,
документация за подходящите гаранции;
е) когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на
различните категории данни;
ж) когато е възможно, общо описание на техническите и
организационни мерки за сигурност, посочени в чл. 32, nap. 1 от
Регламента - описанието трябва да бъде общо. Например по отношение на
данните в регистър „Граждански дела“, обработвани на хартиен носител,
се прилагат мерки за физическа, персонална и документална защита, и не
се прилага криптографска защита.
По отношение на личните данни, обработвани от съдилищата за
целите на предотвратяването, разследването, разкриването или
наказателното преследване на престъпления или изпълнението на
наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и
сигурност и тяхното предотвратяване администраторите са задължени да
водят регистър на дейностите по обработване на основание чл. 62, ал. 1
ЗЗЛД. Съдържанието на регистъра е определено в чл. 62, ал. 1, т. 1-9.
Категориите информация, които той съдържа са много сходни с тези,
определени в разпоредбата на чл. 30 от Регламента, като следва да бъдат
отчетени спецификите в естеството на личните данни и целите, за които те
се обработват, респективно съществуващите различия в приложимите към
обработването за тези специфични цели правила.
Съществена формална разлика в изискванията, определени в чл. 62,
ал. 1 ЗЗЛД спрямо изискванията по чл. 30, nap. 1 от Регламента към
съдържанието на регистъра на дейностите по обработване на лични данни,
е изискването по чл. 62, ал. 1, т. 5 ЗЗЛД в регистъра да се съдържа
информация дали се извършва профилиране, когато това е приложимо.
Съгласно легалната дефиниция в чл. 4, т. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 под
профилиране се разбира всяка форма на автоматизирано обработване на
лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване
на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно
за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението
на професионалните задължения на това физическо лице, неговото
икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси,
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надеждност, поведение, местоположение или движение. Това изискване
към съдържанието на регистъра е неприложимо за съдилищата, защото
обработването, което те извършват при изпълнение на официалните си
правомощия по разглеждане на наказателни дела не включва подобни
операции по автоматизирано обработване на лични данни за оценяване на
определени лични аспекти, свързани с физическите лица.
Администраторът не е длъжен да публикува регистъра на дейностите
по обработване на лични данни, но е длъжен да го представя на надзорния
орган при поискване.
Настоящите насоки са базата, която съдилищата могат да използват
при изготвяне на документите, с които доказват, че спазват принципа за
отчетност по смисъла на чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 45,
ал. 4 ЗЗЛД. Те са отворен документ, който ще бъде допълван в зависимост
от опита на ИВСС при извършване на проверки за спазване на принципа за
отчетност.
Допълнителна информация относно прозрачността и относно
спазването на задължението за уведомяване за нарушения на сигурността
на личните данни по чл. 33 от Регламента, респективно по чл. 67 от ЗЗЛД
се съдържа в Насоки относно прозрачността съгласно Регламент 2016/679
приети на 29 ноември 2017 г., последно преработени и приети на 11 април
2018 г. и в Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на
личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 03.10.2017 г., приети
от Работната група за защита на личните данни по член 29 от Директива
95/46/ЕО на интернет адрес https://edpb.europa.eu
ИВСС неизменно ще проверява спазването на принципа за отчетност
при извършването на плановите проверки за спазване на изискванията за
защита на правата на субектите при обработване на личните им данни.
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