
Наръчник за защита на лични данни      
за стартиращ бизнес 

Примерен образец с ограничено съдържание 

Въведение 
Този наръчник е разработен от екипа на Advokatami.bg, за да помогне на теб да              
приведеш своя стартиращ бизнес в съответствие с правилата за защита на личните            
данни. Наръчникът съобразява правилата на новия Закон за защита на личните данни,            
както и тези на Регламент 2016/679 на Европейския съюз - GDPR. 
 
Наръчникът съдържа: 
1. Обяснения на законови термини, с които бизнесът ще работи. 
2. Описание на задълженията, които бизнесът трябва да спазва. 
3. Приложения и документи, които да се използват в бизнеса. 
 
 

Обяснения 
За да можеш да спазваш своите задължения във връзка с обработването на лични             
данни, е необходимо на първо място да знаеш кои данни са лични, какво значи те да                
обработват и каква е ролята на твоята фирма. 
 
Лични данни 
Това са данни, които по един или друг начин могат да доведат до идентифицирането              
на едно лице. Разбира се в тях се включват име, ЕГН, данни от документ за               
самоличност. Освен тях обаче има и други – телефонен номер, адрес, email адрес, ip              
адрес, снимка. Лични са и данните, които са свързани с личния живот – образование,              
трудов стаж, етнос, религия и други. 
 
На практика не съществува бизнес, който да не работи с лични данни по някакъв              
начин. 
 
Обработване 
Обработване на лични данни е всяко действие, което се извършва с тези данни –              
събиране, използване, изменяне, предаване, а също и заличаване. 
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за защита на личните данни за стартиращ бизнес. 
 



Задължения 
Това е най-важната част от наръчника, затова с нея трябва да се запознаеш добре.              
Като лице, което обработва лични данни, твоята фирма ще има определени           
задължения. Ще обърнем внимание на всяко едно от тях поотделно. Ето ги изброени             
накратко. 
 

1. Да обработва лични данни само когато има право на това. 
2. Да предоставя определена информация на гражданите. 
3. ... 
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Кога могат да се обработват лични данни: 
За да може твоят бизнес да обработва лични данни, трябва да има основание за това.               
В закона има различни основания, но огромната част от случаите попадат в една от              
следните три категории: 
 

● Обработване на данни по силата на договор; 
● Обработване на данни със съгласието на лицето, за което те се отнасят. 
● Обработване на данни, изискуемо по закон 

 
В първия случай твоята фирма събира лични данни, за да може да изпълни договор с               
клиент. Ако, например, е необходимо фирмата да достави на едно лице мебели по             
поръчка, то за изпълнението на договора е необходимо да се знае адреса на лицето и               
неговия телефон. 
 
Във втория случай … 
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Даване на съгласие 
Отделно внимание обръщаме на възможността за обработване на лични данни, когато           
това се случва въз основа на съгласието на лицето. 
 
За да има съгласие на дадено лице за обработване на лични данни, то трябва да се                
съгласи изрично с всяко от посочените: 
 

● Кои негови лични данни ще се обработват? 
● … 
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Предоставяне на информация на потребителите 
Едно от основните задълженията, които твоята фирма ще има като лице,           
обработващо лични данни, е предоставянето на определена информация на         
потребителите. Законът изисква да се предоставят данни относно: 

 
● Информация за фирмата 

 
Това са име на фирмата, ЕИК, адрес, телефон/имейл за връзка. Може да се посочат и               
данни за представител на фирмата. 

 
● Целта, за която се събират данните 

 
Тук посочваш защо личните данни на потребителя са необходими – за какво ще се              
използват. 
 

● ... 
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Приемане на правила за работа с лични данни 
Има три основни документа, които фирмата трябва да изготви и да използва в             
дейността си: 
 

● Вътрешни правила за обработване на лични данни; 
● Политика за защита на личните данни; 
● Регистър на дейностите като администратор на данни 

 
Като администратор или обработващ лични данни твоята фирма трябва да приеме           
вътрешни правила за работа с данни. Тези правила трябва да описват какви лични             
данни се събират, по какъв начин се обработват и за какви цели. Правилата трябва да               
съдържат също така и мерки за защита на личните данните. 
 
Тези правила трябва да бъдат сведени до знанието на всички служители във            
фирмата, които да бъдат обучени да ги спазват. 
 
За един стартиращ бизнес вътрешните правила до голяма степен са административна           
формалност, но все пак такива трябва да има. Като приложение към наръчника ние             
сме подготвили бланкови такива правила, които могат да се използват. 
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Осигуряване на възможност за потребителите да упражнят своите        
права 
Това е най-важната част от задълженията на фирмата като лице, обработващо лични            
данни. По-горе само посочихме правата на потребителите. Тук ще кажем какви           
конкретни задължения има фирмата спрямо тези права. 
 
Право на достъп до лични данни 
 
Във всеки един момент дадено лице, за което твоята фирма обработва лични данни,             
има право да знае какви негови лични данни се обработват, по какъв начин и на какво                
основание. 
 
Най-често исканията за достъп до лични данни ще идват в електронен формат – по              
имейл. В тези случаи фирмата трябва да предостави данните също в електронен            
формат. 
 
Срокът, в който трябва да се даде отговор на потребителя е един месец. Преди да се                
предостави отговор е необходимо лицето, което иска достъп до данните да бъде            
идентифицирано. Достъп до лични данни се предоставя единствено на лицето, чиито           
лични данни се обработват. 
 
Срокът за удовлетворяване на искане на потребителя е един месец. Този срок е             
напълно достатъчен, за да бъдат събрани данните, които се обработват за едно лице.             
Ако обаче срокът не е достатъчен, той може да бъде удължен с още 2 месеца като                
потребителят бъде уведомен за това и за причините, които го налагат. 

 
Право да се иска коригиране или изтриване на лични данни 
 
... 
 
Право да се иска ограничаване на обработването 
 
... 
 
Право на преносимост на данните 
 
... 
 
Право на възражение срещу автоматично обработване и профилиране 
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Мерки за защита на личните данни 
 
По-горе бяха описани правните мерки, които трябва да предприемеш, за да отговаря            
твоят бизнес на правилата за защита на личните данни. 
 
В тази част ще разгледаме някои фактически такива. Мерките, които трябва да бъдат             
взети при обработването на лични данни са такива, които гарантират сигурността на            
данните. Те трябва да минимализират риска правата на потребителите да бъдат           
нарушени. 
 
Най-популярните технически мерки за управление на рисковете, когато се работи с           
дигитални лични данни, са криптирането и анонимизирането. Анонимизиране        
означава личните данни, които се обработват да бъдат приведени във вид, който да             
не позволява идентифициране на лицето, за което се отнасят. Това е приложимо            
най-често при статистически анализ на голямо количество данни. 
 
... 
 
Назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни 
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Документи 
Към настоящия наръчник сме подготвили примерни документи, които могат да бъдат           
използвани в рамките на дейността на твоя бизнес като лице, работещо с лични             
данни. Това са следните документи: 
 

1. Вътрешни правила за обработване на лични данни 
 

2. Регистър на дейностите като администратор на лични данни 
 

3. Политика за защита на личните данни 
 

4. Декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни 
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ПРАВИЛА ОТНОСНО МЕХАНИЗМА НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ 
ДАННИ И ЗАЩИТАТА ИМ СРЕЩУ НЕЗАКОННИ ФОРМИ НА 

ОБРАБОТВАНЕ 
 
 
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила за технически и организационни мерки и         
допустимия вид на защита на личните данни уреждат организацията на обработване           
на лични данни на служителите, лицата, наети на граждански договори и клиентите на             
дружеството, както и тяхната защита.  
 
Чл. 2. Дружеството е администратор на лични данни и като такова води следните           
регистри: 

1. Регистър „Служители и лица по граждански договори“ 
2. Регистър „Клиенти“. 

 
Чл. 3. (1) В регистър „Служители и лица по граждански договори“ се събират и            
съхраняват личните данни на служителите и изпълнителите по граждански договори в           
дружеството с цел: 

1. Индивидуализиране на трудовите и граждански правоотношения. 
2. Изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за          

социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за държавния архив и          
др. 

3. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели. 
4. За всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на          

трудовите и граждански правоотношения – за изготвяне на всякакви документи          
на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи,         
удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.         
подобни). 

5. За установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на           
кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови          
или граждански договори. 

6. За водене на счетоводна отчетност, относно възнагражденията на посочените         
по-горе лица по трудови и граждански договори. 

 
(2) В регистър „ Клиенти“ се събират и съхраняват личните данни на клиентите на              
дружеството с оглед: 
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РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ 
ДАННИ 

 
1. Цели за обработване на лични данни 
Администраторът обработва лични данни за следните цели: 

● За нуждите на предоставяне на услугите, предлагани от дружеството както и за            
изпълнение на сключените от дружеството договори с потребители; 

● За подбор и наемане на служители на трудови договори, както и за подбор на              
контрагенти по граждански договори; 

● За изпълнение на своите задължения по Закона за счетоводство; 
● За изпълнение на своите задължения по законите, уреждащи трудовоправните         

и осигурителни задължения на дружеството като работодател и осигурител; 
● За директен маркетинг 

 
2. Описание на категории субекти и категории лични данни 
Администраторът обработва лични данни на следните категории субекти: 

● Клиенти 
○ Име; 
○ Имейл адрес; 
○ Телефон за връзка; 
○ Данни от трафик; 
○ Когато е приложимо: 

■ Данни от документ за самоличност; 
■ ЕГН ил идруг идентификационен номер; 
■ Адресл 
■ Данни за участие в търговски дружества; юридически лица с         

нестопанска цел и други юридически лица. 
 
Личните данни на клиенти се пазят в срок от 5 години, считано от момента на               
сключване на договор с клиента, след което се заличават. 
 

● Потребители 
○ Име; 
○ Имейл адрес; 
○ Телефон; 
○ Данни от трафик 
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ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Информация за администратора на лични данни: 

____________, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по          
вписванията с ЕИК __________, със седалище и адрес на управление:          
________________, Тел: ____________; e-mail: _______________ 

 

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания: 

● Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по             
него; 

● Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай; 
● При предвидено задължение по закон 

В следващите параграфи ще намерите информация относно обработването на         
личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ         
ОТНОШЕНИЯ 

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни           
задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. 
 
Цели на обработката: 

● установяване на самоличността Ви; 
● управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договорр; 
● изготвяне и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при           

нас; 
● Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на          

заявки, докладване на проблеми и др. 
● изготвяне на потребителски профил; 
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Съгласие 
 
С настоящето съгласие долуподписаният/ната ________________________________ с      
ЕГН ____________ давам съгласието си ________________________, с ЕИК        
____________, да обработва, в това число събира, използва, съхранява и изтрива,           
следните мои лични ми данни: 
 
Описание на личните данни, които ще се обработват: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Личните данни ще се обработват за следните цели: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Период, за който ще се ползват личните данни: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
  
Личните данни няма д бъдат прехвърляни на трети лица / ще бъдат прехвърлени на              
трети лица, както следва (зачертава се грешното): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права: 

● Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от            
Вас; 

● Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на         
личните ми данни; 

● Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои          
легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако        
Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани       
причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това            



обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по          
правни претенции; 

● Право на преносимост на данните; 
● Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни; 
● Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането,            

обработването и използването на личните данни с действие занапред. 
 
 
Аз лично съм предоставил личните си данни. 
 
Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането             
си до имейл ___________________ или до адрес ___________________________. 
 
 
 
_______________, ___.___.______. 
Дата и място на подписване 

 
_____________ 

Подпис 
 
 

 
 

 
 

 


