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1. Цел, обхват и потребители 

„Интендантско обслужване“ ЕАД, наричано по-нататък „Дружеството“ , се стреми да спазва 

приложимите закони и разпоредби , свързани със защитата на лични данни. Тази политика 

определя основните принципи, чрез които Дружеството обработва личните данни на 

потребители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, служители и други лица, и посочва 

отговорностите на своите бизнес отдели и служители по време на обработка на лични данни.  

Потребителите на този документ са всички служители, временно или постоянно назначени, и 

всички изпълнители, които работят от името на дружеството. 

 

2. Референтни документи 

Правна рамка на ЕС за защита на личните данни (прилага се от май 2018г.)  

 Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 Директива за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност 

(Директива (ЕС) 2016/680) 

Национална правна рамка  

 Конституция на Република България; 

 Закон за защита на личните данни; 

 Закон за електронните съобщения; 

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната 

администрация; 

 Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни; 

 Инструкция № 1 от 21 декември 2016 г. за обстоятелствата, при които предприятията, 

предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, уведомяват потребителите за 

нарушения на сигурността на личните данни, формата и начина на уведомяването. 

Вътрешна политика на „Интендантско обслужване“ ЕАД 

Инструкция за защита на информацията, включваща: 

 Политика за защита на личните данни на служителите; 

 Политика за запазване на данните; 

 Описание на длъжността на служителя по защита на данните; 

 Насоки за инвентаризация и обработка на данните; 

 Процедура за заявка за достъп до личните данни от обекта на данни; 

 Насоки за оценка на въздействието на защита на данните; 

 Процедура за уведомяване при настъпило нарушение. 
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3. Дефиниции 

Следните определения на използваните в настоящия документ термини са изведени от чл. 4 от 

GDPR: 

 

Лични данни:  

Всяка информация, водеща до идентифициране или идентифицираща физическо лице 

(„Обект/Субект на данни“), което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-

специално чрез идентификатор като име, ЕГН, данни за местоположението, онлайн 

идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, 

генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това 

физическо лице.  

Чувствителни лични данни: 

 Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните 

права и свободи, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхното обработване би 

могъл да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват 

данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или 

философски убеждения или членство в синдикати; генетични данни, биометрични данни с цел 

еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи 

се до сексуалния живот на физическо лице или сексуалната ориентация.  

Администратор на данни: 

Физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или друг орган, който сам или 

съвместно с други, определя целите и средствата за обработка на лични данни. 

Обработващ данните: 

 Физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или друг орган, който обработва 

лични данни от името на администратора на данни. 

Обработване: 

Операция или набор от операции, които се извършват с лични данни или набор от лични данни, 

независимо дали чрез автоматизирани средства като събиране, записване, организиране, 

структуриране, съхранение, адаптация или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, 

разпространение или по друг начин предоставяне, подравняване или комбиниране, 

ограничаване, изтриване или унищожаване на данните. 

Анонимизация: 

 Необратимо премахване на идентификацията на лични данни, така че лицето да не може да бъде 

идентифицирано в рамките на  разумен срок, цена и технология от Администратора или от друго 

лице. Принципите за обработка на лични данни не важат за анонимизирани данни, тъй като те 

вече не са лични данни. 

Псевдонимизация: 

Обработване на лични данни по такъв начин, че личните данни да не могат да се свържат с 

определен Субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие, че тази 

допълнителна информация се съхранява отделно и е обект на технически и организационни 

мерки, които да гарантират, че личните данни не се приписват на идентифицирано или 
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подлежащо на идентификация физическо лице. Псевдонимизацията намалява , но не елиминира 

напълно възможността за свързване на личните данни с обект на данни. Тъй като 

псевдонимизираните данни все още са лични данни, обработването им трябва да се извършва 

съгласно принципите за обработка на лични данни. 

 

Трансгранична обработка на лични данни: 

Обработка на лични данни, която се осъществява в контекста на дейностите на предприятията на 

Администратор или Обработващ в повече от една държава-членка в Европейския съюз, където 

Администраторът или Обработващият е установен в повече от една държава-членка; или 

обработването на лични данни, което се осъществява в контекста на дейностите на едно 

предприятие на Администратор или Обработващ в Съюза, но което съществено засяга или има 

вероятност да засегне съществено Субекти на данни в повече от една държава-членка; 

Надзорен орган: 

независим публичен орган, учреден от държава-членка съгласно член 51 на EU GDPR; 

Водещ надзорен орган: 

Надзорният орган, който носи основната отговорност за извършването на трансгранична дейност 

по обработка на данни, например когато обект на данни направи оплакване относно 

обработването на данните му;  отговорен е, заедно с другото, за получаването на съобщения за 

изтичане на данни, за уведомяване за рискова обработка на данни и ще има пълната власт по 

отношение на задълженията си , за да гарантира спазването на разпоредбите на EU GDPR; 

Всеки "местен надзорен орган" ще продължи дейността си на своя собствена територия и ще 

наблюдава всички местни обработки на данни, които засягат Субектите на данни или които се 

извършват от Администратор или Обработващ от ЕС или извън ЕС, когато обработването им е 

насочено към Субекти на данни, пребиваващи на територията на местния надзорен орган.  

Задачите и правомощията на местния надзорен орган включват провеждане на разследвания и 

прилагане на административни мерки и глоби, насърчаване на обществената информираност за 

рисковете, правилата, сигурността и правата във връзка с обработката на лични данни, както и 

достъпа до помещенията на Администратора и Обработващия, включително оборудване и 

средства за обработка на данни. 

„Седалище по отношение на Администратора“ с предприятия в повече от една страна-членка 

e мястото на централната администрация в ЕС, освен ако не се вземат решения относно целите и 

средствата за обработка на лични данни в друго предприятие на администратора в ЕС. Тогава 

последното учреждение има правомощията да прилага такива решения и се счита за основно. 

„Седалище по отношение на Обработващия“ с предприятия в повече от една страна-членка e 

мястото на централната администрация в ЕС или ,ако Обработващият няма главна 

администрация в ЕС, администрацията на Обработващия в Съюза, е мястото, където се 

извършват основните преработвателни дейности в рамките на дейността на предприятието, 

доколкото Обработващият е обект на специфични задължения съгласно настоящия регламент.  

 Група предприятия: Всяка холдингова компания заедно с дъщерните си дружества. 
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4. Основни принципи при обработката на лични данни 

Принципите за защита на данните очертават основните отговорности на организациите , 

обработващи лични данни. Член 5(2) на GDPR гласи, че  “администраторът на лични данни 

трябва да е отговорен и в състояние да докаже спазването на принципите.” 

4.1.Законност, честност и прозрачност 

Личните данни трябва да бъдат обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин по 

отношение на Субекта на данните. 

4.2.Ограничение на целите 

Личните данни трябва да се събират за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват 

по начин, несъвместим с тези цели. 

 

4.3.Минимизиране на данните 

Личните данни трябва да бъдат адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо по 

отношение на целите, за които се обработват. Дружеството трябва да прилага анонимност или 

псевдонимизация на личните данни, ако е възможно, за да намали рисковете за съответните  

Субекти на данни. 

4.4.Точност  

Личните данни трябва да бъдат точни и, при необходимост, актуализирани; трябва да се 

предприемат разумни стъпки, за да се гарантира, че личните данни, които са неточни, като се 

имат предвид целите, за които се обработват, се изтриват или коригират своевременно. 

4.5.Ограничение на периода за съхранение на лични данни  

Личните данни трябва да бъдат съхранявани не по-дълго от времето, необходимо за целите, за 

които данните се съхраняват.   

4.6.Неприкосновеност и поверителност 

Вземайки предвид състоянието на технологиите и другите налични мерки за сигурност, 

разходите по внедряването и вероятността и тежестта на рисковете, свързани с личните данни, 

Дружеството трябва да използва подходящи технически и/или организационни мерки за 

обработка на лични данни по начин, който гарантира подходяща сигурност на личните данни, 

включително защита срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба, неразрешен достъп 

или разкриване. 

4.7.Отчетност  

Администраторите на данни трябва да отговарят и да могат да докажат съответствие с 

принципите, изложени по-горе. 
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5. Изграждане на защита на данните в бизнеса 

За да се докаже съответствие с принципите за защита на данните, дадена организация трябва да 

изгради защита на данните в своите бизнес дейности.  

5.1.Уведомяване на субекта на данни 

(Информация до служителя, относно разпоредбата за опазване на личните данни, съгласно 

Регламент ЕС 2016/679) 

5.2.Избор и съгласие на субекта на данни 

(Декларация за съгласие от субекта на данни) 

5.3.Събиране 

Дружеството трябва да се стреми да събира минималното възможно количество необходими 

данни. Ако личните данни се събират от трета страна то тя трябва да подсигури , че събирането 

на личните данни е осъществено съгласно закона (регламента).  

5.4.Използване, запазване и изхвърляне 

Целите, методите, ограничаването на съхранението и периодът на запазване на личните данни 

трябва да са в съответствие с информацията, съдържаща се в Известието за поверителност. 

Дружеството трябва да поддържа точността, целостта, поверителността и уместността на 

личните данни въз основа на целите на обработката. Трябва да се използват адекватни механизми 

за сигурност, предназначени за защита на личните данни, за да се предотврати открадването и 

злоупотребата с тях, както и за да се предотврати евентуално изтичане на лични данни. 

Длъжностното лице по защита на данните отговаря за спазването на изискванията, изброени в 

този раздел. 

5.5.Разкриване пред трети страни 

В случите, когато Дружеството използва доставчик или бизнес партньор ( трета страна ) , който 

да обработва личните данни от негово име, Длъжностното лице по защита на данните трябва да 

гарантира , че Обработващият ще осигури всички мерки за сигурност и защита на личните данни  

които мерки са подходящи за свързаните с обработката на лични данни рискове. За тази цел 

трябва да се използва въпросникът за съответствие на обработващия с GDPR и Политиката за 

сигурност на доставчика.  

Дружеството трябва да изиска от доставчика или бизнес партньора посредством договор да 

осигури същото ниво на защита на личните данни. Доставчикът или бизнес партньорът трябва 

да обработва само личните данни , необходими му, за да изпълнява задълженията си по договора 

с Дружеството или спрямо инструкциите на Дружеството и по никакви други цели. Когато 

Дружеството обработва лични данни съвместно с независима трета страна, Дружеството трябва 

изрично да уточни своите съответни отговорности и тези на третата страна в съответен договор 

или друг правно обвързващ документ, като например Споразумението за обработка на данни.  

5.6.Трансграничен пренос на лични данни 

Преди да се пренасят данни извън Европейското икономическо пространство ( ЕИП) трябва да 

се вземат адекватни защитни мерки включително и подписване на Споразумение за трансфер на 

данни, както изисква ЕС и , ако е необходимо, трябва да бъде получено разрешение от съответния 

орган за защита на данните. Предприятието, което получава личните данни, трябва да спазва 
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принципите за обработка на лични данни, посочени в процедурата за трансгранично предаване 

на данни. 

5.7.Право на достъп на субекта на данни 

Когато изпълнява длъжността на Администратор на данни, Длъжностното лице по защита на 

данните в „Интендантско обслужване“ ЕАД е отговорно да подсигури разумен механизъм на 

достъп на Субекта на данни до неговите лични данни и трябва да позволява на Обекта на данни 

актуализира, коригира, изтрива или предава личните си данни, ако това е уместно или изисквано 

от закона. Механизмът за достъп ще бъде допълнително описан в Процедурата за заявка за 

достъп на субекта на данни. 

5.8.Преносимост на данни 

Обектът на данни има правото да получи , при поискване, копие от данните, които ни е 

предоставил в структуриран формат и да ги предаде на друг администратор на данни. 

Дружеството е длъжно да подсигури подобни заявки да бъдат обработени в рамките на един 

месец и че те не са прекомерни и не засягат личните данни на други лица. 

 

5.9.Правото да бъдеш забравен 

При поискване, Обектът на данни има право да изиска от Дружеството то да изтрие неговите 

лични данни. Когато Дружеството действа като Администратор на лични данни,  Дружеството 

трябва да вземе необходимите мерки (вкл. технически мерки ) за информиране на третите страни, 

които използват или обработват данните , за да изпълни искането.  

 

6. Насоки за точна обработка 

Личните данни трябва да бъдат обработвани с изричното разрешение на  лицето, предоставящо 

данните. 

Дружеството трябва да реши дали да извърши оценката на въздействието върху защитата на 

данните за всяка дейност по обработка на данни съгласно Насоките за оценка на въздействието 

върху защитата на данните.  

6.1.Известия към субекта на данни 

По време на събирането или преди събирането на лични данни за всякакъв вид обработка, 

включително, но не само, продажба на продукти, услуги или маркетингови дейности, 

Дружеството е отговорно да информира надлежно субектите на данни за следното: видовете 

лични данни, които се събират, целите и методите за обработка, правата на субектите на данни 

по отношение на техните лични данни, периода на съхранение, потенциалните международни 

трансфери на данни, ако данните се споделят с трети страни и мерките за сигурност на 

Дружеството за защита на личните данни. Тази информация се предоставя чрез Известие за 

поверителност.  

Ако Дружеството има няколко дейности за обработка на данни, ще трябва да бъдат разработени 

различни известия, които ще се различават в зависимост от обработващата дейност и категориите 

събирани лични данни. 
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Когато личните данни се споделят с трети страни , Дружеството трябва да запознае Субекта на 

данни с това посредством Известието за поверителност.  

Когато лични данни се пренасят към трети страни, съгласно Трансграничната политика за пренос 

на данни, Известието за поверителност трябва да отбелязва това и да изяснява до къде и  кои 

лични данни се пренасят.  

Когато се събират чувствителни лични данни , Data Protection Officer трябва да подсигури 

Известието за поверителност изрично да посочва целта, поради която се събират тези лични 

данни. 

6.2.Получаване на съгласие 

Когато обработката на лични данни става на база съгласието на обекта на данни или други 

законосъобразни причини, Дружеството отговаря за съхранението на това съгласие.  

Длъжностното лице, представител на Дружеството е задължено да осигури на обекта на данни 

възможности да даде своето съгласие и трябва да го информира и увери, че това съгласие може 

да бъде оттеглено по всяко време (когато съгласието се използва като законно основание за 

обработка). 

Когато се обработват лични данни на деца под 16 години,  Дружеството трябва да получи 

родителско съгласие посредством Родителска форма за съгласие Parental Consent Form.  

Когато се изисква корекция, изменение или унищожаване на лични данни , Дружеството трябва 

да гарантира, че тези искания се обработват в разумен срок. Длъжностно лице също трябва да 

записва заявките и да води дневник за тях.  

Личните данни се обработват само за целите, за които първоначално са били събрани. В случай, 

че Дружеството желае да обработва събрани лични данни за друга цел, то трябва да потърси 

съгласието на своите Субекти на данни в ясни и кратки срокове. Всяко такова искане трябва да 

включва първоначалната цел, за която са събрани данните, както и новата или допълнителната 

(ите) цел (и). Искането трябва да включва и причината за промяната на целта / целите. 

Служителят по защита на данните (Data Protection Officer) отговаря за спазването на правилата в 

този параграф.  

Сега и в бъдеще, Дружеството трябва да гарантира, че методите за събиране на данни са в 

съответствие с действащия закон, добрите практики и индустриални стандарти.  

Дружеството е отговорно за създаването и воденето на Регистър на известията за поверителност.    

7. Организация и отговорности 

Отговорността за осигуряване на подходяща обработка на личните данни се носи от всеки, който 

работи за или с Дружеството и има достъп до обработваните от него лични данни. 

Бордът на директорите или друго лице, вземащо решения,  решава и одобрява основните 

стратегии по защита на личните данни, които използва Дружеството. 

Служителят по защита на данните (СЗД) Data Protection Officer (DPO) или който и да е друг 

съответен служител отговаря за управлението на програмата за защита на личните данни и за 

разработването и популяризирането на политики за защита на личните данни "от край до край", 

определени в длъжностната характеристика на Служителя по защита на данните; 

Правният отдел заедно със Служителят по защита на личните данни наблюдава и анализира 

законите за личните данни и промените в нормативните уредби, разработва изисквания за 
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съответствие и подпомага бизнеса в постигането на поставените по отношение на личните данни 

цели. 

IT отговорникът е отговорен за: 

 Подсигуряване на приемливи стандарти за сигурност на всички системи , услуги и 

оборудване, използвани за съхранение на лични данни. 

 Извършване на регулярни проверки и сканиране , с които да гарантира , че хардуерът и 

софтуерът за сигурност функционират правилно. 

Мениджърът на маркетинга е отговорен за: 

 Одобряване на всички декларации за защита на данните, прикрепени към съобщения, 

като имейли и писма. 

 Когато е необходимо работи със Служителя по защита на данните, за да се гарантира, че 

маркетинговите инициативи спазват принципите за защита на данните. 

Мениджър човешки ресурси е отговорен за: 

 Подобряване на информираността на служителите за защитата на личните данни на 

потребителите. 

 Организиране на Практики за защита на личните данни и обучение, целящо повишаване 

на информираността на служителите, работещи с лични данни. 

 Защита на личните данни на служителите „от край до край“. Трябва да се гарантира , че 

обработването на личните данни на служителите става въз основа на законните бизнес 

цели и необходимост на работодателя. 

Мениджърът по поръчките отговаря за предаването на отговорностите за защита на личните 

данни на доставчиците и за повишаването на нивото на информираност на доставчиците за 

защита на личните данни. Отдел поръчки трябва да гарантира, че Дружеството си запазва 

правото да извършва одит на доставчиците. 

 

8. Насоки за създаване на водещ надзорен орган 

8.1.Необходимост от създаване на водещ надзорен орган 

Определянето на водещ надзорен орган е от значение само ако дружеството извършва 

трансгранично обработване на лични данни. 

Трансграничен пренос на лични данни се извършва, ако: 

a) обработването на лични данни се извършва от дъщерни дружества на Дружеството, които 

се намират в други държави-членки;  

 

              или 

 

b) обработването на лични данни се извършва в едно учреждение на Дружеството в 

Европейския съюз, но съществено засяга или има вероятност да засегне съществено 

субектите на данни в повече от една държава-членка. 



„Интендантско обслужване“ ЕАД, БУЛСТАТ: 129006778 

 

Политика за защита на личните данни ver [1.0] от 24.05.2018 г. Стр. 11 от 12 

 

Ако Дружеството има само учреждения в една държава-членка и неговите дейности по обработка 

на данни засягат само субекти на данни в тази държава-членка, няма нужда да се създава водещ 

надзорен орган. Единственият компетентен орган ще бъде надзорният орган в страната, в която 

Дружеството е законно учредено. 

8.2.Седалище и водещ надзорен орган 

8.2.1. Седалище за Администратора 

„Интендантско обслужване“ ЕАД трябва да идентифицира седалището на Дружеството, така че 

да може да бъде определен водещият надзорен орган.  

Ако Дружеството  е със седалище в държава-членка на ЕС и взема решения, свързани с 

трансгранични дейности по обработка на мястото на централната му администрация, ще има 

единствен водещ надзорен орган за дейностите по обработка на данни, извършвани от 

дружеството.  

Ако Дружеството има множество учреждения, които действат самостоятелно и вземат решения 

относно целите и средствата за обработка на лични данни, „Интендантско обслужване“ ЕАД 

трябва да признае, че съществува повече от един водещ надзорен орган. 

8.2.2. Седалище за Обработващия 

Когато Дружеството действа като обработващ лични данни, седалището ще бъде мястото на 

централната администрация. В случай, че мястото на централната администрация не се намира в 

ЕС, седалището ще бъде учреждението в ЕС, където се извършват основните дейности по 

обработка. 

Ако дружеството няма седалище в ЕС и има дъщерни дружества в ЕС, тогава компетентният 

надзорен орган е местен надзорен орган. 

Ако дружеството няма седалище в ЕС, нито дъщерни дружества в ЕС, то трябва да назначи 

представител в ЕС, а компетентният надзорен орган ще бъде местният надзорен орган на 

територията на назначения представител.  

 

9. Отговор при инциденти , свързани с лични данни 

Когато Дружеството узнае за предполагаем или действителен инцидент, свързан с личните 

данни, длъжностното лице по защита на данните трябва да извърши вътрешно разследване и 

своевременно да предприеме подходящи мерки, в съответствие с Политиката за нарушаване на 

данните. Когато съществува риск за правата и свободите на Субектите на данни, Дружеството 

трябва да уведоми съответните органи за защита на данните без неоснователно забавяне и, при 

възможност, в рамките на 72 часа.  

10.  Одит и отчетност  

Счетоводният отдел отговаря за съблюдаването на това, колко добре бизнес отделите прилагат 

тази политика. 

Всеки служител, който нарушава тази Политика, ще бъде обект на дисциплинарно действие, а 

също е възможно да бъде обвързан с граждански или наказателни задължения, ако неговото 

поведение нарушава закони или регламенти. 
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11. Конфликти със закона 

Тази политика е предназначена да спазва законите и подзаконовите актове на мястото на 

установяване и на страните, в които „Интендантско обслужване“ ЕАД действа. В случай на 

конфликт между тази Политика и приложимите закони и разпоредби, последните имат 

предимство. 

12.  Управление на документите, водени на базата на този документ 

Име на записа Място на съхранение Отговорно 

лице 

Контрол за 

защита на 

записите 

Време на 

задържане / 

съхранение 

Формуляри за 

съгласие на 

субекта на данни 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа или 

базата данни във вашата 

информационна 

система] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

10 години 

Формуляр за 

отказ от съгласие 

на субекта на 

данните 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа или 

базата данни във вашата 

информационна 

система] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

10 години 

Формуляр за 

съгласие от 

родител 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа или 

базата данни във вашата 

информационна 

система] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

10 години 

Формуляр за 

оттегляне на 

родителско 

съгласие 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа или 

базата данни във вашата 

информационна 

система] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

10 години 

Договори за 

обработка на 

данни на 

доставчици 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

5 години след 

изтичане на 

споразумението 

Регистър на 

съобщенията за 

поверителност 

[папка във фирмената 

вътрешна мрежа] 

Служител по 

защита на 

данните 

Само оторизирани 

лица имат достъп 

Завинаги 

 

13.  Валидност и управление на документа  

Този документ е валиден от 24.05.2018 г.. 

 

14. Цел, обхват и потребители 

Спазване на Регламент ЕС 2016/679 от служителите на „Интендантско обслужване“ ЕАД. 


