
 

 

От 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз ще се прилагат 

нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в т.нар. Общ регламент за защита на 

личните данни (GDPR). Новата правна рамка запазва редица основополагащи принципи и 

понятия от съществуващата към момента нормативна уредба, но в същото време въвежда по- 

високи стандарти за защита на данните, разширени права на физическите лица и нови 

задължения на администраторите на лични данни. 

 Целта на регламента за защита на личните данни е да предостави по-голям контрол 

на гражданите върху това какво се случва с тяхната лична информация.  

Съгласно регламента лични данни би могла да е всякаква информация, свързана с 

определен субект – физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде 

идентифицирано чрез нея. Това означава, че не е необходимо личните данни да 

представляват непременно единен идентификационен номер или друг вид идентификатор 

като например ЕГН, номер на лична карта и други. Всяка информация, която може да доведе 

до идентифицирането на определено физическо лице, представлява лични данни. 

 

 Основни права на гражданите, заложени в Регламента: 

1. Правото на информация за обработваните лични данни; 

При събиране на лични данни за физическите лица,  правото на информираност на 

тези лица е сред основните права, регламентирани в ЗЗЛД. Съдържанието на тази 

информация е конкретизирана в разпоредбите на чл. 28 от ЗЗЛД, a именно отнасяща се до: 

 потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за 

целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите 

получатели, на които данните се разкриват; 

 съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се 

обработват, както и всяка налична информация за техния източник; 

 данните, които идентифицират администратора и неговия представител; 

 целите на обработването на личните данни; 

 получателите или категориите, получатели на които могат да бъдат разкрити 

данните; 

 данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и 

последиците от отказ за предоставянето им; 

 информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. 

Изключение от правилото за предоставяне на цитираната информация е 

допустимо, когато: 

 обработването е за статистически, исторически или научни цели и предоставянето на 

данните е невъзможно или изисква прекомерни усилия; 

 вписването или разкриването на данни са изрично предвидени в закон; 

 физическото лице, за което се отнасят данните, вече разполага с информацията; 

 е налице изрична забрана за това в закон. 

 

2. Право на възражение пред администратора срещу обработване на личните 

им данни.  
В тези случаи, ако възражението е основателно, личните данни не могат повече да 

бъдат обработвани. 

3. Право на достъп до отнасящи се до тях лични данни. 
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В резултат на упражняване на това право физическите лица могат да поискат 

заличаване, коригиране или блокиране на лични данни от администратора, когато 

обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД. 

 

4. Право на коригиране (ако данните са неточни); 

Субектът на данни винаги може да поиска коригиране, ако информацията е неточна. 

 

5. Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 

Субектът на данни може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия: 

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин;  

• субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването 

на данните и няма друго правно основание за обработването; 

• субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за 

обработването, които да имат преимущество; 

• личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 

правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; 

• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска 

отговорност за детето. 

 

6. Ограничаване на обработването от страна на администратора или 

обработващия лични данни; 

Регламентът предвижда възможност за ограничаване на обработването от страна на 

администратора, но за целта са необходими конкретни условия, сред които: 

 точността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай 

ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери 

точността на личните данни; 

 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да 

бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

 администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, 

но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на 

правни претенции; 

 субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали 

законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на 

данните. 

 

7. Преносимост на личните данни между отделните администратори; 

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той 

е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без 

възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато 

обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се 

извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, 

субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един 

администратор към друг, когато това е технически осъществимо. 

 

8. Възражение спрямо обработването на негови лични данни; 

Физическите лица имат право да възразят пред администратора срещу обработването 

на личните им данни, като той е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че 

съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред 

интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции. 



9. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо 

се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което 

поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в 

значителна степен; 

 

10. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че 

правата на субекта на данни са били нарушени.  

 

Ако физическите лица считат, че правото им на защита на личните данни и 

неприкосновеност е било нарушено, то те могат да подадат жалба пред съответния надзорен 

орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на 

предполагаемото нарушение.  

Физическите лица имат право на защита по съдебен ред. Производствата срещу даден 

администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата 

членка, в която администраторът или обработващият лични данни има място на 

установяване. 

Като алтернативен вариант такива производства могат да се образуват пред 

съдилищата на държавата членка, в която субектът на данните има обичайно 

местопребиваване, освен ако администраторът или обработващият лични данни е публичен 

орган на държава членка, действащ в изпълнение на публичните си правомощия. 

Физическите лица също така имат право на ефективна съдебна защита срещу 

задължителните решения на надзорния орган, отнасящи се до тях, като в този случай 

производството се развива пред съдилищата на държавата членка, в която е установен 

надзорният орган. 

  

 

 


