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Обща информация за регламента

Както вече знаете, от 25 Май 2018 година започва да се прилага пряко във всички
държави-членки на Европейския съюз, регламент за защита на личните данни(GDPR).
В основата си, регламентът защитава правата и свободите на физическите лица, и поспециално обработването на лични данни и свободното движение на такива. Той заменя
Законa за защита на данните, налагайки нови изисквания за сигурност и работа с
личната информация на всички физически лица, граждани на Европейския съюз, като
налага стриктни практики за проследяване спазването му и може да доведе до сериозни
загуби за бизнеса, при констатирани нарушения.

Промени в правата на физическите лица

Основните права на физическите лица, произлизащи от регламента за защита на
личните данни са:
•

Право да получи потвърждение дали се обработват негови лични данни. При
положителен отговор, физическото лице има право да получи достъп до
обработваните лични данни и допълнителна информация;

•

Право да поиска обработваните негови неточни лични данни да бъдат коригирани
или допълнени при непълноти;
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•

При определени основания всяко физическо лице има право да поиска от
администратора на лични данни обработваните лични данни да бъдат изтрити;

•

При наличие на правен спор между администратора на лични данни и физическо
лице, последният има право да изиска от администратора ограничаване
обработването на собствените му лични данни;

•

Право да получи личните данни, които го засягат и е предоставил за обработване,
в подходящ за него формат за четене;

•

Право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация,
на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него;

•

Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо
профилиране;

Лични данни
Регламентът налага и по-широк обхват на понятието лични данни. Лични данни
са данните, чрез които едно лице може да бъде идентифицирано, като име, пол,
възраст,

ЕГН,

имейл,

снимка,

банкови

данни,

IP

адрес,

телефон,

онлайн

идентификатори(cookies), данни за здравето, сексуалната ориентация, членство в
политически партии и синдикати, биометрични данни, религиозна принадлежност и др.

Важно е да се отбележи, че за да обработвате лични данни на физическо лице е
необходимо да имате неговото изрично съгласие. Субектът следва да бъде информиран
за последиците при отказ да даде съгласие за обработване на отделни категории лични
данни.
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Мълчаливото съгласие, предварително маркираните отметки и липсата на
изрично действие за даване на съгласие се приемат от Комисията за защита на личните
данни като нарушение.

Сигурност чрез продуктите на СИС Технология АД
Ние, екипът на СИС Технология АД, се стремим непрестанно да предоставим на
нашите клиенти продукти, отговарящи на изискванията, поставени от българското
законодателство. Ние знаем, че директивата налага сериозни промени към политиката
и практиката на всички предприятия, опериращи с лични данни и с настоящия документ
желаем да ви уверим в готовността си да продължим да предоставяме продуктите, от
които вие се нуждаете, за работа в съответствие с общия регламент за защита на
личните данни.

В СИС Технология АД се спазва политика, определяща изискванията за
сигурност, прилагани в процеса на проектиране и разработване на информационни
системи.
Ние гарантираме, че сигурността на информацията е проектирана и осъществена
на етапа на разработка на програмните продукти, чрез вграждане на подходящи
средства за контрол в развойните фази.
Всички участници в проектирането и разработването на информационни системи
прилагат Етичен кодекс и професионална практика в софтуерното инженерство.

Адаптация към новите промени
В продуктите, предлагани от СИС Технология АД, е интегрирана възможността за
контрол върху достъпа на отделните потребители до определени функции в системата.
По този начин информацията бива достъпвана от служителите, които имат
необходимост и основание да я използват и остава скрита за останалите.

ТОЗИ ТЕКСТ СЛУЖИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕЛИ И НЯМА ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ. | 04.2018

6

За да отговорим на поставените от регламента правила сме разширили обхвата
на тази функционалност, добавяйки нови параметри към вече съществуващите.
Потребителите вече могат да бъдат ограничавани до възможността да виждат,
разпечатват и/или експортират чувствителни данни от системата. Тези, които са с
ограничени права ще виждат звездички на мястото на данните, за чиято обработка
нямат основание.
Същевременно системата поддържа хронология за извършваните действия с
лични данни по отделни потребители, което ще помогне на предприятията да
предоставят прозрачно и добросъвестно обработване на постъпилата информация, а
заедно с това да имат яснота по отношение на вероятни злоупотреби.

Работа в съответствие с GDPR
Считаме, че така направените промени биха предоставили изходна среда за
адекватно и успешно прилагане на Общия регламент за защита на личните данни.
Разбира се, всяко едно предприятие пряко отговаря за спазването му, чрез
определяне и спазване на ясна и правомерна методика за обработка и съхранение
личните данни на физическите лица, граждани на Европейския съюз.
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