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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 Защита на данните 
 Информационна сигурност 
 Обучение 
 Услуги 

 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

Консултации и помощ в подготовката за 
въвеждане и поддържане на система, 
осигуряваща съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 "Относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на 
такива данни" 
 

 
 

НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ В ЗНАНИЕТО: 
 Къде, какви и на какво основание съхранявате, обработвате и трансферирате данни; 
 Как, от кого и съгласно какви процедури се достъпват данните; 
 Какви са съществуващите и потенциални рискове и уязвимости; 
 Как, от кого и съгласно какви процедури се управлява достъпа до данните; 
 Как се управляват промените; 
 Как се опазват и какво е необходимо за да се защитят данните; 
 Каква е необходимата реакция при изтичане на данни; 
 ... и много други. 

 

НИЕ ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ: 
 

 

 



 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 
 

Задължителният Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета унифицира начина, по който 
се работи с лични данни в 28-те страни в Европейския съюз. Досега фирмите трябваше да се съобразяват с 28 
различни регулации и при пробиви бяха заплашени от съдебни дела в 28 различни съдилища. Единната рамка, 
налагана от Регламент (ЕС) 2016/679, се стреми да защити и интересите на бизнеса, както и правата на гражданите. 

Изискванията към бизнеса са ясни и конкретни, а промените засягат всеки стопански субект, който съхранява 
и/или обработва данни на физически лица. 

Изпратен по погрешка e-mail, случайно или не, разкрит телефонен указател води до изтичане на лични данни 
на граждани, а това може да донесе солена глоба, ако гражданин се оплаче в Комисията за защита на личните 
данни или конкурент, разбрал за проблема, съобщи и се назначи проверка. 

Сериозен мотив са възможните максимални глоби от 10 милиона Евро или 2% от годишния оборот за 
предходната година при установяване на  несъответствие с изискванията на Регламента и 20 милиона Евро или 4% 
от годишния оборот за предходната година при регистриране на изтичане на лични данни. 

Промяната се счита за една от най-значимите в Европа за последните 25 години и изисква цялостен преглед, 
анализ и адаптиране на бизнеса по отношение на начина по който фирмите съхраняват, обработват и обменят 
лични данни на европейски граждани.   

Нашата фирма консултира и оказва помощ по времето на всички необходими фази за осигуряване на 
съответствие с Регламента: 

 

 

 

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 
 

 

Планът за осигуряване на „съответствие“ с Регламент (ЕС) 2016/679 има три аспекта: 

 

 Първият аспект е изготвяне на анализ и оценка, който трябва да включва инвентаризация на данните, като 
администраторът на лични данни е необходимо да изисква само онези данни, които имат отношение към 
предоставяните услуги. 
Ако за нуждите на маркетинг отдела са нужни по-подробни профили на клиентите (основна задача на CRM 
системите), то за получаването на тези данни трябва да се изисква изричното съгласие на потребителя. След това 
е необходим анализ на риска за притежаваната информация и накрая план за намаляване на въпросния риск чрез 
въвеждане на технологични и организационни мерки. 

 

 Вторият аспект - технологичните мерки трябва реално да намаляват идентифицирания риск до приемливо ниво. 
След въвеждане на съответната технология, отново се измерва нивото на риска. 
За първи път в европейска регулация се определят конкретни технологии, като криптиране и псевдонимизиране, 
т.е. заличаване на пряката връзка между личните данни и направените на тяхна база аналитични изводи. Освен 
това организациите трябва да осигурят преносимост на личните данни, т.е. наборът от данни да е структуриран 
така, че може да бъде използван от друга компания при заявка от потребителя. 

 

 Третият аспект включва организационни мерки, като фирмата трябва да приведе своите политики и процедури в 
съответствие с новия регламент. 



ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 
 

I. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА 
1. Консултации и съдействие при оценка на съответствието на защитата на личните данни в организацията с 

изискванията на Регламента 
2. Консултации и съдействие при поддържане на структурата на управление на организацията 
3. Консултации и съдействие при поддържане на инвентаризацията (прегледа) на личните данни 
4. Преглед и консултации на процедурите за обработка на личните данни в структурните звена на 

организацията 
 

II. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
1. Консултации и съдействие при разработването на процедури за оценка на въздействието и прилагането им; 
2. Консултации и съдействие при управление на риска за информационната сигурност 

 
В направленията: 
•   Поверителност; •   Цялостност; •   Наличност; •   Отчетност; •   Гарантираност. 
 
По видовете сигурност: 
•   Физическа; •   Персонална; •   Документална; •   Сигурност на АИС и/или мрежи; •   Криптографска. 
 

3. Консултации и съдействие при създаването и функционирането на системата за управление на риска за 
личните данни в организацията; 

 
 

 
 
 
III. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, ПОЛИТИКА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ 
 

1. Консултации по прилагането на основните принципи за защита на личните данни, като: 
 

• Неприкосновеност;  Видимост и прозрачност; • Отчетност; • Правото да бъдеш забравен. 
 

2. Консултации и съдействие при създаването и поддържане на политиката за неприкосновеност на данните и 
процедури за мониторинг за изпълнението на програмата; 

3. Консултации и съдействие при поддържане на вътрешна политика за поверителност на данните; 
4. Консултации и съдействие при интегриране (поставяне) на защитата на личните данни в операциите; 

 

IV. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
Консултации, обучение и услуга „Длъжностно лице (служител) по сигурността на данните“ 
 

V. ОБУЧЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА 
1. Консултации и съдействие при поддържане на програма за обучение и повишаване на знанията; 
2. Консултации и съдействие при поддържане на програма за тренировки и реакции при различни ситуации; 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА НАРУШЕНИЯТА 
1. Консултации и съдействие при проектиране и изграждане на системата за управление на нарушенията; 
2. Консултации и съдействие при проектиране и изграждане на системата за докладване на Надзорния орган и 

уведомяване на субекта на данните при нарушения; 
 

VII. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАБОТА СЪС СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ, ОБРАБОТВАЩИ, ГРАЖДАНИТЕ И 
КОНТРАГЕНТИ 

1. Консултация и съдействие при създаване на политика и оперативни процедури за работа с гражданите по 
въпроси свързани с личните им данни; 

2. Консултация и съдействие при създаване на правила, процедури и механизми за осъществяване на 
информираното съгласие от субекта на данните; 

3. Консултация и съдействие при създаване на правила, процедури и механизми за осъществяване и работа с 
псевдонимизирани данни; 

4. Консултация и съдействие при създаване на политика и оперативни процедури за взаимодействие 
контрагенти по въпроси свързани с личните данни; 
 



 
 
 
 
 
VIII. ПРЕНОСИМОСТ, ТРАНСФЕР И ПУБЛИКУВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Консултация и съдействие при създаване на правила, процедури и механизми за осъществяване на 
преносимостта на данните между отделните администратори; 

2. Консултиране и съдействие при създаване на политика и процедури за трансфер и публикуване на лични 
данни; 

3. Консултация и съдействие при създаването на процедури за мониторинг (непрекъснато наблюдение) за нови 
оперативни (операционни) практики; 

4. Консултация и съдействие при създаването на процедури за актуализация на промените; 
 
IX. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

1. Консултиране и съдействие при създаването на програма за информационна сигурност; 
2. Консултиране и съдействие при създаването на план за непрекъсваемост на бизнеса; 
3. Консултиране и съдействие при създаването на план за реакция при инциденти; 
4. Консултиране и съдействие при оценката на риска и прилагането на подходящи технологични контроли. 

 

 

 

 

     РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

Могат да бъдат реализирани избрани модули или цялостния пакет от консултантски услуги. 

 

 

    КОНТАКТИ 
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