
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 

Защита на данните 
 
 
 
 

Често задавани въпроси (FAQ) 
Изложената по-долу информация има за цел да изясни понятията „защита 
на личните данни“ и „прилагане на принципите за защита на личните 
данни“. Правно обвързващият текст е Регламент (ЕС) 2018/1725. 

Какво се разбира под „лични данни“? 
„Лични данни“ е всяка информация, свързана с живо идентифицирано физическо лице 
или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). 
 
Примери за лични данни:  

- фамилно име, собствено име, снимка, личен номер, дата на раждане и т.н. 
- поведение или действия на дадено лице: посетени уебсайтове, метаданни 

относно автора на документ или на изменения в документ, изпълнени задачи, 
отваряне на врата с контролиран достъп, за който се изисква регистрация, 
изпращане на електронна кореспонденция и т.н. 

- оценка: документиране на това как е извършена дадена задача (например 
отлично, добре, задоволително, незадоволително, лошо), доклад за оценка, 
одитни работни документи, съдържащи оценка на дадено лице или функция, 
и т.н. 

- документиране/докладване: свидетелски показания при административно 
разследване, писмо за подаване на сигнал за възможна измама, и т.н. 

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 
идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по 
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 
психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това 
физическо лице. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Следните операции са забранени, като при определени условия се прилагат някои 
изключения (вж. член 10 от Регламент 2018/1725): 

- обработване на специални категории лични данни, които разкриват расов или 
етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски 
убеждения или членство в професионални съюзи, и 

- обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално 
идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравето или 
сексуалната ориентация на лицето. 

Какво се разбира под „обработване“? 
„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана 
с лични данни, чрез автоматични или други средства, като например събиране, 
записване, организиране, структуриране, консултиране, употреба, разкриване чрез 
предаване, изтриване, унищожаване и т.н. 

Какво се разбира под „обработващ лични данни“? 
Ако администраторите на данни не обработват лично данните, обработващите лица 
извършват това от тяхно име. Обработващите лични данни следва да предоставят 
достатъчни гаранции по отношение на изискваните технически и организационни мерки 
за сигурност и да осигуряват изпълнението на тези мерки. Обработващият лични данни 
може да бъде физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга 
структура, действащ само и единствено по указание на администратора на лични данни. 
Както администраторът, така и обработващият лични данни са обвързани с договор или 
правен акт, в който се урежда обработването на лични данни. 

Какво се разбира под „законосъобразно обработване“? 
Член 5 от Регламента посочва, че обработването на личните данни следва да бъде 
необходимо или за него да е предоставено съгласие. Лични данни могат да се 
обработват само ако: 
а) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес въз 

основа на законодателството на ЕС или при упражняването на официално 
правомощие от институция или орган на ЕС; 

б) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се 
прилага спрямо администратора на лични данни; 

в) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на 
данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните 
преди сключването на договор; 

г) субектът на данните е дал недвусмислено съгласие (което означава всяко свободно 
изразено, конкретно и информирано указание за волята на субекта на данните, 
което изразява съгласието му за обработване на личните му данни); 

д) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на 
субекта на данните. 
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Администраторът на лични данни носи отговорността за справедливото и законно 
обработване на личните данни. 

Кога се прилага Регламент 2018/1725 при обработването на лични 
данни? 
Регламент 2018/1725 се прилага във всички случаи, когато се обработват лични данни, 
които са част от регистър или са предназначени да съставляват част от регистър, както 
и когато личните данни се обработват изцяло или частично с автоматични средства или 
ръчно. 
Няма значение къде се намира системата. Възможно е тя да е в Сметната палата, но 
също така може да става дума за система на институционално, национално, регионално, 
местно или дори „частно“ равнище (например в одитирано дружество).  

Какво се разбира под „автоматично обработване“?  
Когато данните се събират, изчисляват, унищожават, копират и т.н. без човешка намеса. 
Това са например регистрационните файлове на „защитните стени“, съдържащи списък 
на посетените уебсайтове заедно с информация като дата, категория на уебсайта, дали 
посещението е било разрешено или не и, за целите на поддръжката за разрешаване на 
проблеми, дали посетителят успешно е получил достъп до уебсайта. 

Какво се разбира под „регистър с лични данни“? 
Регистър с лични данни е всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които 
се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, 
децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.  
Такъв регистър е например файл, съдържащ всички молби за отпуск, сортирани по лица 
или административни структури.  

Кои са „администраторът на лични данни“ и „субектът на данните“? 
Администратор на лични данни е институцията или органът на ЕС, генералната дирекция, 
генералният секретар, директорът, главният ръководител или всяка друга 
организационна структура, която самостоятелно или съвместно с други определя целите 
и средствата за обработването на лични данни.  
Администраторите на лични данни в Сметната палата са нейните членове, генералният 
секретар, директорите и главните ръководители. 
За всяка операция по обработване следва да бъде определен администратор на лични 
данни и да се уведоми длъжностното лице по защита на данните на институцията. 
Субект на данните е физическото лице, чиито лични данни се събират и обработват.  

Кои са Европейският надзорен орган по защита на данните 
и длъжностните лица по защита на данните? 
Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) (www.edps.europa.eu) е 
независим надзорен орган на европейско ниво, който следи за спазването от страна на 
институциите и органите на ЕС на основните права и свободи на физическите лица, и по-
специално правото им на неприкосновеност на личния живот. Той отговаря и за 
наблюдението и осигуряването на изпълнението на разпоредбите за защита на данните 

http://www.edps.europa.eu/
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от страна на институциите на ЕС и съветва институциите и субектите на данни по всички 
въпроси, засягащи обработването на лични данни. ЕНОЗД се назначава за мандат от пет 
години от Европейския парламент и Съвета въз основа на съставен от Комисията списък.  

Администраторите на лични данни са длъжни да си сътрудничат с ЕНОЗД, по-специално 
като предоставят достъп до информация. 
Всяка институция разполага с едно или повече длъжностни лица по защита на данните 
(ДЛЗД), които са независими и следят за спазването на принципите на защита на личните 
данни в институцията. ДЛЗД водят регистър на операциите по обработване на лични 
данни в съответната институция. Те също така предоставят консултации и отправят 
препоръки относно правата и задълженията. ДЛЗД уведомяват ЕНОЗД за „рисково“ 
обработване на лични данни (вж. по-долу) и отговарят на запитванията на ЕНОЗД.  
Те могат да разследват въпроси и инциденти при поискване или по собствена 
инициатива.  

Какви са принципите за защита на личните данни? 
Принципите за защита на данните определят основните правила, които всеки 
администратор следва да спазва и да прилага на практика при обработката на лични 
данни. Администраторът носи отговорност за спазването на принципите („отчетност“) 
и следва да може да докаже това. Всеки, който обработва лични данни, следва да има 
предвид някои основни принципи, които изискват тези данни: 
o да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по 

отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност 
и прозрачност“); 

o да се обработват за конкретни, изрично указани и законни цели („ограничение до 
конкретни цели“); 

o да са адекватни, относими и да не надхвърлят необходимото във връзка с целите, за 
които се обработват („свеждане на данните до минимум“); 

o да са точни и при необходимост поддържани в актуален вид („точност“); 

o да се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия („ограничено 
съхраняване“); 

o да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност 
(„цялостност и поверителност“); 

o да не се предават на трети страни, без да се предприемат адекватни предпазни 
мерки; 

o да бъдат обработвани в съответствие с правата на субекта на данните. 

Какво се разбира под уведомление („РЕГИСТЪР на дейностите по 
обработване“)? 
Уведомлението е предварителна комуникация от администратора на данни до 
длъжностното лице по защита на данните на дадена институция, с която последното 
бива информирано за всяка дейност по обработване (ръчно или автоматично), която 
засяга лични данни, като се съобщава за съществуването на операцията по обработване 
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и основните ѝ характеристики. Администраторът на данни попълва „регистър“, в който 
се документира процедурата, участващите в нея лица и начина на събиране 
и обработване на данните, как се гарантира спазването на правата на засегнатите лица, 
оценка на риска за процедурата, описание на предприетите мерки за сигурност и оценка 
на резултатите от страна на ДЛЗД. 

Какво представлява Регистърът на дейностите по обработване? 
Съгласно член 31 от Регламента всеки администратор трябва да поддържа регистър на 
всички дейности по обработване, за които отговаря. За да се избегне поддържането на 
няколко регистъра, длъжностното лице по защита на данните на ЕСП отговаря за 
поддържането на централен регистър на дейностите по обработване на данни, 
извършвани от ЕСП. Регистърът се основава на подадената до ДЛЗД информация и е 
публично достъпен на уебсайта на ЕСП и на нейната интранет страница в раздел „Достъп 
до регистъра“ на страницата на ДЛЗД.  

С кого мога да се свържа, за да получа информация за операция по 
обработване на данни? 
Администраторът на данни е най-добре запознат с операциите по обработване на данни, 
извършвани под негова отговорност. Ето защо е препоръчително първо да се свържете 
с администратора на съответната операция за обработване, който е длъжен да осигурява 
възможност субектите на данни да упражняват ефективно своите права. Той следва да 
ви предостави необходимата информация. Може да поискате съдействие и от 
длъжностното лице по защита на данните и да поискате от него да разследва въпроси 
или факти, пряко свързани с неговите задачи (вж. също „Законодателство“).  

Как да разбера кой е администратор на данните? 
Администраторите на лични данни обикновено са членовете на ЕСП, отговарящи за 
одита, или ръководителите на административните структури, извършващи операциите 
по обработване. Най-лесният начин да се определи администраторът е чрез регистъра, 
тъй като той съдържа длъжността или титлата на администратора на данни за всяка 
операция. В случай на трудности ДЛЗД също може да ви свърже със съответния 
администратор или да получи търсената информация. 

Какви са правата ми като субект на данни? 
На първо място, субектите на данни имат право да бъдат информирани за 
съществуването на операция по обработване на данни, която ги засяга, и за нейния 
характер. Те също така имат право да получат информация относно данните, които се 
обработват, и незабавна корекция от администратора на всички неточни или непълни 
лични данни. 
В определени обстоятелства субектите на данни могат да упражняват и по-специфични 
права, например да поискат от администратора да блокира или да изтрие данни. 

Някои права могат да бъдат ограничени поради строго определени причини като 
предотвратяването, разследването и разкриването на възможни случаи на измама. 
Правата, които могат да бъдат ограничени, също са малко на брой, например правото на 
информация за започването на разследване срещу едно или повече лица, което може да 
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не бъде спазено, за да се съхранят документи, информация и други активи, които да 
бъдат използвани при разследването. Пълният списък на основанията за ограничаване 
и на правата, които могат да бъдат ограничени, се съдържа в член 25 от Регламента. 
Решение 42/2021 на Сметната палата определя кои причини и права се запазват при 
различните процедури. 

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните за всички въпроси, 
свързани с обработването на личните данни в ЕСП, на тел. +352 4398 47777, по ел. поща 
на адрес  
ECA-Data-Protection@eca.europa.eu, или на следния пощенски адрес: 

European Court of Auditors 
Длъжностно лице по защита на данните 
12, rue Alcide de Gasperi 
L-1615 Luxembourg 

Какво се разбира под „декларация за поверителност“? 
Това е информационно съобщение, което пояснява обработването на личните данни на 
лицата, от които те ще бъдат събрани пряко, или на данните, които ЕСП вече е получила 
(непряко) за по-нататъшно обработване, например от посетителите на уебсайт.  

Защо е необходима „декларацията за поверителност“? 
Тази декларация е необходима, за да информира засегнатите лица за обработването на 
техните данни и за техните права, свързани с тази процедура. Ако се извършва 
проучване, дори то да е анонимно (обикновено се изисква само адрес на електронна 
поща, за да могат да бъдат поканени участниците да се включат в проучването), следва 
да се публикува декларация за поверителност, която да информира участниците за 
начините за контакт с администратора на лични данни, ДЛЗД или ЕНОЗД, за периода на 
съхранение на данните, от кого са били получени техните данни и т.н. 

Аз съм кандидат, успешно преминал процедура на подбор. Имам ли право 
името ми да не бъде посочвано в публично достъпния списък с резерви? 
Да, можете да изпратите искане по електронна поща до EPSO, за да бъде премахнато 
името ви от публично достъпния списък преди неговото публикуване. 
Ако процедурата за подбор на персонал е организирана от ЕСП, можете също така да 
поискате от служба „Човешки ресурси“ да не публикува вашето име в публично 
достъпния списък. 

Съществува ли търсачка, която защитава неприкосновеността на 
личния живот? 
Да, има няколко такива търсачки, например Startpage.com, DuckDuckGo.com, Qwant.com, 
или searX.me. Възможно е дори да ги настроите като търсачки по подразбиране за вашия 
браузър или да ги добавите към вашите отметки за по-лесен достъп. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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