ПРИЛОЖЕНИЕ
Коментари и предложения по Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за защита на личните данни („ЗИД на ЗЗЛД“)

Коментари и предложения по текстовете на Законопроекта:
1. Препоръчваме срокът на обществената консултация по ЗИД на ЗЗЛД да бъде
определен на 30 дни, съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 4, предл. първо от
Закона за нормативните актове („ЗНА“).
Посоченият в мотивите на Законопроекта аргумент в полза на необходимостта от
намаляване на срока на обществената консултация е: „В съответствие с чл. 26, ал. 2 и 4 от
Закона за нормативните актове по законопроекта са проведени обществени консултации с
гражданите и юридическите лица, като срокът за предложения и становища е намален на
14 дни, предвид обстоятелството, че наближава крайният срок за транспониране на
Директива 2016/680/ЕС“. Крайният срок за транспониране на Директива 2016/680/ЕС е 4
май 2018 г. В горепосочените мотиви изрично е посочена датата на публикуване на
Директива 2016/680/ЕС - 6 май 2016 г., т.е. администрацията е разполагала с 2 години за
транспониране на Директива 2016/680/ЕС в българското законодателство.
В конкретния случай очевидно не става въпрос за „изключително обстоятелство“ по
смисъла на чл. 26, ал. 4 ЗНА („форсмажорни обстоятелства като природни бедствия,
аварии, война, терористичен акт и др.“), поради което срокът на обществената
консултация е намален на 14 дни.
Поради това считаме, че обществената консултация във връзка със ЗИД на ЗЗЛД следва да
се проведе в пълния определен в Закона за нормативните актове 30-дневен срок. В
противен случай процедурата по проведената обществена консултация би била в
противоречие с изискванията на Закона за нормативните актове. В допълнение, пълният
срок от 30 дни би предоставил възможност за по-обстойна и комплексна оценка на
предложения текст от заинтересованите страни.
2. В Чл. 10, ал. 5 е посочено, че „(5) Комисията одобрява проекти на кодекси за
поведение по сектори и области на дейност и при установяване на
несъответствие с нормативната уредба дава задължителни предписания.“
В разпоредбата на чл. 10 не са уточнени и съответно не става ясно какви следва да бъдат
принципите и критериите за одобряване на посочените кодекси за поведение, в какви
срокове Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ще одобрява посочените кодекси
за поведение и кои лица ще могат да предлагат текстове на кодекси за поведение (освен
КЗЛД).
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Предвид горното, препоръчваме в текста на чл. 10 да бъдат уточнени: i) принципи и
критерии, на които следва да отговарят кодексите за поведение; ii) срокове за одобрение
на кодексите за поведение и iii) кръг от лица, които ще могат да предлагат текстове на
посочените кодекси за поведение, в случай че такъв е определяем.
3. В Чл. 12, ал. 2 - „(2) Предварителни консултации се извършват когато:
1. оценката на въздействието върху защитата на данните покаже, че обработването
ще породи висок риск, ако администраторът не предприеме мерки за ограничаване на
риска.
2. се обработват данни в случаи, когато, съгласно решение на комисията, се
застрашават правата и законните интереси на физическите лица.
3. се обработват данни в изпълнение на задача в обществен интерес, включително
обработване във връзка със социалната закрила и общественото здраве. В този случай
комисията може да разреши обработването, като даде предавателно разрешение за
това и преди изтичане на срока по ал. 3.“
При анализ на горепосочения текст се установява, че горепосочените хипотези в т. 1 – т. 3
са единствените, при които администратор на лични данни ще може да осъществява
предварителни консултации с Комисията за защита на лични данни.
В допълнение на горното, от текста на чл. 12 би могъл да бъде направен извод, че
обработка на лични данни по т. 1 - т. 3 следва да не се извършва без осъществяване на
предварителна консултация с КЗЛД.
Предвид новата правна регламентация и създаването на практика по нея за в бъдеще,
препоръчваме да не се допуска стесняване на приложното поле на такива предварителни
консултации. Затова препоръчваме да бъде уточнен въпросът дали е налице забрана за
обработка на лични данни по т. 1 - т. 3 без извършване на предварителна консултация.
чл. 12, ал. 4 „(4) Проверки (одити) се извършват по инициатива на комисията, по молба
на заинтересовани лица и след подаден сигнал.“
При така предложеният текст, проверките от КЗЛД ще се извършват само при наличие на
посочените в текста три условия кумулативно, тъй като е използван съюз „и“.
Препоръчваме текстът на чл. 12, ал. 4 да бъде редактиран, като се заложи възможност за
извършване на проверки при наличие на един от посочените критерии.
4. Чл. 12а – „Чл. 12а. (1) Наличието на търговска, производствена или друга
защитена от закона тайна не може да бъде основание за отказ от съдействие от
страна на администратора при осъществяване задачите и правомощията на
комисията. (2) Когато информацията съдържа данни, представляващи
класифицирана информация, се прилага редът за достъп по Закона за защита на
класифицираната информация.“
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Настоящата редакция на чл.12а предоставя на Комисията правомощие, което може да се
окаже в противоречие със съществуващи нормативно установени процедури за достъп до
професионална тайна. В редица закони като Закона за кредитните институции и Кодекса
за застраховането са предвидени ред и основния за достъп до съответната информация.
Нещо повече, редакцията на чл.12 позволява такова широко тълкуване, което да постави в
риск дори адвокатската тайна или неприкосновеността на кореспонденцията. Това
тълкуване би противоречало на законодателни и конституционно установени принципи,
защитаващи основните права и свободи на гражданите (чл. 30, ал. 5 от Конституцията на
Република България (КРБ); чл. 34, ал. 1 КРБ; чл. 8 от Европейската конвенция за правата
на човека). С оглед на това предлагаме тази разпоредба да бъде редактирана по начин,
който да отчита особеностите на съответните категории „защитена информация“,
създавайки ясни правила, които да гарантират задължението за опазване на такава
защитената от закона и Конституцията тайна и основните права и свободи на гражданите.
5. Чл. 14 - „Чл. 14. (1) Комисията извършва акредитацията на сертифициращи
органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 въз основа на критерии,
определени от нея или от Европейския комитет по защита на данните, или от
водещия надзорен орган на друга държава членка – при трансгранично
обработване на лични данни.
(2) Акредитацията се издава за срок от пет години и може да бъде подновена от
комисията при същите условия.
(3) Комисията анулира акредитацията на сертифициращ орган, ако не са били
спазени или вече не се спазват условията за акредитация, или ако
предприетите от сертифициращия орган действия нарушават настоящия закон
или Регламент (ЕС) 2016/679.
(4) Критериите, механизмите и процедурите за сертифициране, печати и
маркировки се уреждат в наредба, издадена от комисията. Наредбата се
обнародва в „Държавен вестник“.
От така предложения текст не става ясно как ще се извършва предвиденото в ал. 3
анулиране на акредитацията на сертифициращите органи. Препоръчваме да бъдат
посочени ясни критерии, при които ще се извършва анулиране на акредитацията на
сертифициращите органи. В допълнение препоръчваме да бъде фиксиран срок, в който ще
бъде публикувана посочената в текста на ал. 4 наредба.
6. Чл. 15, ал. 1 – „Чл. 15. (1)Комисията може да организира и провежда обучение на
лицата, определени за заемане на длъжността „длъжностно лице по защита на
данните“ или на лица, желаещи да бъдат обучени за заемане на тази длъжност.“
Формулировката на настоящия член създава неяснота по отношение на правното значение
на предвиденото обучение, респективно липсата на такова. Така разписана разпоредбата
може да доведе до превратно тълкуване, което да приравнява обучението, предоставено от
Комисията, на сертифицираща процедура, каквато не е предвидена по Регламент 2016/
679. Поради това, считаме, че разпоредбата на чл.15 следва да бъде доразвита,
предоставяйки достатъчно ясна информация относно функцията на тези обучения за
упражняващите длъжността длъжностно лице по защита на личните данни (ДЛЗД).
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7. Чл. 25б - „Чл. 25б. (1) Извън случаите по чл. 37, пар. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679 администраторът или обработващият лични данни задължително
определя длъжностно лице по защита на данните, когато обработва лични данни
на над 10 000 физически лица.
(2) Администраторът съобщава имената и данните за контакт на
длъжностното лице по защита на данните на комисията, както и последващи
промени в тях и публикува координатите за връзка с него. Формата и
съдържанието на уведомлението и реда за подаването му до комисията се
определят с правилника за дейността на комисията и нейната администрация.
(3) Длъжностното лице по защита на данните може да изпълнява задачите си по
трудово или служебно правоотношение, вкл. по вътрешно съвместителство, или
въз основа на договор за услуги. Администраторът и обработващият не могат да
съвместяват и функциите на длъжностно лице по защита на данните.“
Въвеждането на точно определена граница от 10 000 физически лица, която да се прилага
едновременно спрямо администратори и обработващи, не е целесъобразно особено при
обработващите, тъй като те (например доставчиците на т.нар. cloud услуги) често нямат
достъп до информацията, която обработват, и не могат да преценят данните на колко лица
обработват. Ако се определят граници, над които обработващият да трябва да назначи
длъжностно лице по защита на данните, е препоръчително те да са съобразени с
различните дейности, които един обработващ би могъл да извършва.
Тъй като не е определен период, за който да са били обработвани данните на 10 000 лица,
трябва да се приеме, че става дума за обработване в един момент. Това е твърде висок
критерий, който не е обоснован с оглед неговата пропорционалност спрямо
действителната бизнес среда в България. Освен това подобен критерий може да доведе до
непостигане на целите на Регламента, а именно – всички администратори и обработващи,
които извършват редовно и систематично мащабно наблюдение на субекти или
обработват мащабно специални категории данни, да трябва да имат длъжностно лице по
защита на данните.
От предложения текст на чл. 25, ал.3 не става ясно при хипотезите, когато администратор
и обработващ са физически лица дали биха могли да съвместяват функцията на
длъжностно лице по защита на данните.Наред с това, в текста на Регламент 2016/679 не е
налице подобна забрана и в този смисъл законодателят не разполага с правото да създава
нови правни положения, с оглед разписаните вече в Регламент 2016/679.
Цялостната концепция на цитирания текст не е ясна и води до свободни интерпретации, а
не до конкретна забрана за съвместяване на права и задължения.
Препоръчваме да се конкретизира при кои случаи „Администраторът и обработващият не
могат да съвместяват и функциите на длъжностно лице по защита на данните“ или текстът
да отпадне от ЗИД на ЗЗЛД.
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8. Чл. 25г – „Чл. 25г. (1) Публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ се предоставя, само ако
закон изисква това. В тези случаи законът определя реда и условията за достъп с
цел недопускане неговата общодостъпност.
(2) Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, предприемат
подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват единният
граждански номер да е единственият идентификатор за предоставяне на
съответната услуга“.
Ал. 1 на чл. 25г съдържа вътрешно противоречие. От една страна е посочено, че само в
изрично предвидените от закона случаи ще бъде
осигурен публичен достъп до ЕГН/ЛНЧ, а от друга – в тези конкретно случаи законът
определя условията с цел недопускане на общодостъпност. Публичен достъп и
общодостъпност са синоними, които предполагат разкриване пред/достъп на неограничен
кръг лица.
Предвид горното, препоръчваме текстът на чл. 25г да бъде редактиран с оглед
конкретизиране на визираните хипотези от законодателя.
9. Чл. 25ж - “ Чл. 25ж. (1) Работодателят/органът по назначаването приема
правила и процедури при:
1. използване на система за докладване на нарушения;
2. ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси;
3. въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата
дисциплина.
(2) Правилата и процедурите съдържат информация относно обхвата,
задълженията и методите за прилагането им на практика. Те отчитат
предмета на дейност на работодателя/органа по назначаването и свързаното с
него естество на работата и не могат да ограничават правата на физическите
лица по Регламент (ЕС) 2016/679 и този закон.
(3) Правилата и процедурите по ал. 1 се довеждат до знанието на работниците и
служителите“.
От текста на чл. 25ж не става ясно трябва ли да бъдат разписани отделни процедури по
всяка една от трите точки, посочени е текста по-горе.
Препоръчваме да бъде уточнен въпросът дали е възможно тези процедури да бъдат
обединени в един документ под формата на инструкция/вътрешни правила, които да се
довеждат до знанието на всеки един служител при постъпването му на работа.
В допълнение, не е ясно защо чрез ЗИД на ЗЗЛД се уреждат трудовоправни въпроси,
предмет на трудовото законодателство в Република България.
10. Чл. 25з – „Чл. 25з. (2) Когато в процедура по подбор работодателят/органът по
назначаването е изискал да се представят оригинали или нотариално заверени
копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на
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кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата
длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да
поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор
да получи обратно представените документи. Работодателят/органът по
назначаването връща документите, по начина, по който са подадени“.
Разпоредбата на ал. 2 регламентира правна възможност за субекта на лични данни, който
не е одобрен за назначаване. Не става ясно обаче дали администраторът на лични данни
има задължение за връщане на посочените оригинални екземпляри на документи в случай,
че субектът не поиска връщането им в предвидения 30-дневен срок.
Препоръчваме срокът по чл. 25з да бъде диспозитивен. В случай че лицето не е поискало
връщане на документите в 30-дневен срок ясно да е записано, че работодателят има право
да запази документите и да съхрани оригиналите. В така предложената редакция не е
сигурно какво ще се случи ако лицето не предяви искане за получаване на оригинали в 30дневен срок.
Предвид горното, препоръчваме разпоредбата на чл. 25з да бъде разширена с оглед на
горепосочената хипотеза, като бъдат посочени възможностите, с които ще разполагат
администраторите в тази връзка.
11. Чл. 25и - „Чл.25и. Работодател/орган по назначаване може да обработва лични
данни на работник/служител, които не е поискал или които не се изискват от
нормативен акт, ако субектът на данни е дал своето изрично съгласие и няма
забрана за това в нормативен акт.“
Изискването за изрично съгласие на работника/служителя при всяко обработване на данни
от работодателя би било трудно изпълнимо поради естеството на трудовите
правоотношения, при които често работодателят обработва данни, без изрично съгласие и
изрично законово основание (напр. записи и информация, които се създават от служител в
системите и на сървърите на работодателя или автоматични логове и записи). Нещо
повече, в насоките на Работна група 29 същата счита, че рядко може да се приеме
съгласието да е дадено свободно при взаимоотношенията работник-работодател.
Смисълът на Регламента е, че в такива случаи трябва да се отчита и интересът на
работодателя, затова така формулирана разпоредбата е твърде рестриктивна.
12. Чл. 25й – „Чл. 25й. (1) Администраторът/обработващият приема специални
правила при обработване на лични данни чрез систематично мащабно наблюдение
на публично достъпни зони, вкл. чрез видеонаблюдение. В правилата се уреждат
правните основания и целите за изграждане на система за наблюдение,
местоположение, обхват на наблюдение и средства за наблюдение, срок на
съхранение на записите с информация и изтриването им, правото на преглед от
страна на наблюдаваните лица, информиране на обществеността за
осъществяваното наблюдение, както и ограничения при предоставяне на достъп
до информацията на трети лица.
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(2) Комисията определя минималните изисквания към администраторите при
изпълнение на задължението им по ал. 1, които публикува на интернет
страницата си“.
В посоченото в ал. 2 не става ясно в какъв срок КЗЛД ще следва да публикува
минималните изисквания във връзка с извършваното видеонаблюдение.
Налице е необходимост от посочване на конкретен срок с оглед избягване на произволно
тълкуване на тази разпоредба от администраторите в периода между приемане на ЗИД на
ЗЗЛД и посочените в чл. 25й минимални изисквания.
Препоръчваме да бъде дефиниран терминът „публично-достъпни зони“; бъде определен
конкретен срок за публикуване на указанията; както и какви действия следва да
предприемат администраторите в периода между приемане на ЗИД на ЗЗЛД и посочените
в чл. 25й минимални изисквания.
13. Чл. 37б, ал.1 – „Чл. 37б. (1) Заявлението по чл. 37а съдържа:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС)
2016/679;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.“
Администраторът и обработващият имат задължения да адресират искания на лица, само
ако същите могат да бъдат идентифицирани. В тази връзка всеки
администратор/обработващ следва да събира такъв тип лична информация, която да
позволява идентифицирането на лицето, но и съблюдаването на принципа за свеждане на
данните до минимум. Поради това, считаме, че формулировката „други данни за
съответното физическо лице“ може в определени хипотези да не отговаря на принципа за
свеждане на данните до минимум. Освен това изреждането на конкретни данни, които
трябва да бъдат посочени в заявлението (име, адрес) не е съобразено с особеностите на
дейността на някои администратори. Ако дейността например е изцяло онлайн, е
възможно подобни данни като име и адрес да не са били събрани от администратора до
този момент и заявлението да наложи обработването на нови категории данни, което да е
излишно с оглед искането на субекта. Затова считаме, че е по-подходящо да не се
изреждат конкретни данни, които субектът трябва посочи в подобно заявление. Изричното
изискване искането да е подписано може да бъде възприето като прекомерно
затрудняващо субекта, което би нарушило Съображение 59 от Регламента (което гласи, че
трябва да се предвидят ред и условия за улесняване упражняването на правата на
субектите на данни).
14. В чл. 38, ал. 2: „(2) Комисията информира жалбоподателя за напредъка в
разглеждането на жалбата или за резултата от нея в тримесечен срок от
сезирането й.“
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Препоръчваме да бъде уточнен срок, в който Комисията следва да информира
жалбоподателя за напредъка на разглеждането на жалбата, както и в каква форма следва
да бъде информиран съответния жалбоподател.
15. Чл. 52 – „Чл. 52. (1) Вземането на решение, основано единствено на
автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда
неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено го
засяга, е забранено освен ако това не е разрешено от правото на Европейския
съюз или законодателството на Република България и са осигурени подходящи
гаранции за правата и свободите на субекта на данните, най-малко правото да
получи човешка намеса при вземането на съответното решение от страна на
администратора.
(2) Решенията по алинея 1 не могат да се основават на специалните категории
лични данни, посочени в чл. 51, освен ако не са въведени подходящи мерки за
защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта на данните.
(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 администраторът задължително извършва оценка
на въздействието по чл. 64.
(4) Забранява се профилирането, което води до дискриминация на физически лица
въз основа на специалните категории лични данни, посочени в чл. 51“.
От разпоредбата на чл. 52 не става ясно какво е значението на „решение, основано
единствено на автоматизирано обработване“. Така предложеният текст звучи
абстрактно и общо и поради тази причина би довел до множество превратни тълкувания
от администраторите.
Препоръчваме да бъдат уточнени и критериите и принципите за определяне на
„подходящи мерки за защита на правата и свободите и легитимните интереси на
субекта на данните“ и какъв е редът за извършване на тази преценка/оценка.
Предвид факта, че с посочената разпоредба се въвежда забрана за администраторите,
препоръчваме тази забрана да бъде конкретизирана и неяснотите по текста отстранени.
16. Чл. 54 – „Чл. 54. „Администраторът предоставя на субектите на данни наймалко следната информация: …“
От така предложения текст на чл. 54 не става ясно по какъв начин и с какви средства
администраторите ще могат да предоставят посочената информация на субектите на
данни. Достатъчно ли би било да я публикуват в уеб-порталите, които използват или да я
поставят на видно място в офисните помещения (или на местата, където субектите,
предоставят лични данни). Следва ли тази информация да бъде предоставяна на всеки
субект на данни поотделно или е възможно да се групира по категории и др.
Препоръчваме да бъде въведена възможност за предоставяне на информацията по чл. 54
чрез публикуването и на общодостъпни уеб-портали, използвани от администраторите; на
видно място в офисните помещения и др.
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Препоръчваме да не се залага задължение за предоставяне на информацията на всеки
субект поотделно. Противното би довело до неоправдано административно натоварване
на администраторите и обработващите лични данни.
17. Чл. 63 - „Чл.63. (1) В системите за автоматизирано обработване се водят записи
(логове) най-малко за следните операции по обработване: събиране, промяна,
справки, разкриване, включително предаване, комбиниране и изтриване.
(2) Записите за извършена справка или разкриване трябва да дават възможност
за установяване на основанието, датата и часа на такива операции и доколкото е
възможно — идентификацията на лицето, което е направило справка или е
разкрило лични данни, както и данни, идентифициращи получателите на тези
лични данни.
(3) Записите се използват единствено за проверяване на законосъобразността на
обработването, за самоконтрол, за гарантиране на цялостността и сигурността
на личните данни и при наказателни производства.
(4) Администраторът определя подходящи срокове за съхранение, вкл. архивиране
на записите.
(5) При поискване администраторът и обработващият лични данни предоставят
тези записи на комисията“.
От предложения текст не става ясно как ще се извършва на практика установяването на
основанието за отделните операции по обработка на лични данни, съгласно ал. 1 във
връзка с ал. 2.
Не са предоставени насоки и по отношение на цитираните „подходящи срокове на
съхранение, вкл. архивиране на записите“ и техните граници. При така предложения текст,
администраторите могат да определят необичайно дълги и необичайно кратки срокове на
съхранение на данните.
Предвид горното, препоръчваме да бъдат посочени критерии за определяне срокове на
съхранение на данните и дали би била налице дерогация на това задължение, в случай че
съхранението на логове би коствало голям ресурс от страна на администраторите.
18. Чл. 65, ал.3 - „Чл. 65. (3) Комисията приема наредба, с която определя списък на
операциите по обработване, за които е задължителна предварителна
консултация съгласно ал. 1. …“.
В текста на чл. 65 не е заложен срок за приемане на посочената наредба по ал. 3.
Предвид горното, не е ясно как следва да процедират администраторите при съмнение за
наличие на висок риск при обработването на лични данни до приемането на наредбата по
ал. 3.
19. Чл. 67, ал.1 – „Чл. 67. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни
администраторът, без излишно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е
разбрал за него, уведомява комисията за нарушението на сигурността на личните
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данни, освен ако няма вероятност нарушението на сигурността на личните данни
да доведе до риск за правата и свободите на физическите лица. Когато
уведомлението до комисията не е подадено в срок от 72 часа, то се придружава
от причините за забавянето.“
В предложения текст препоръчваме да бъде конкретизирано дали е налице задължение за
уведомяване на засегнатите физически лица, както е посочено в чл. 34 от Регламент
2016/679. В допълнение, препоръчваме да бъде въведено и ограничението по чл. 34 от
Регламент 2016/679, при което няма да бъде налице задължение за уведомяване на
физическите лица при предприемане на подходящи технически мерки за защита на
данните, така напр. криптиране.
20. Чл. 85 – „Чл. 85. (1) За нарушения, посочени в чл. 83, параграф 5 и параграф 6 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и за нарушения на чл. 45, ал. 1, чл. 49, ал. 1, чл. 52, чл. 5456, чл. 80, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 2, б. „б“ и б. „в“ от глава осма администраторът
или обработващият лични данни се наказва с глоба или имуществена санкция от
10 000 до левовата равностойност на 20 000 000 евро.
(2) За нарушения по чл. 83, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59, чл. 62,
чл. 64-69 от глава осма административното наказание глоба или имуществена
санкция е в размер от 5000 до левовата равностойност на 10 000 000 евро.
(3) За други нарушения по този закон администраторите и/или обработващите
лични данни се наказват с глоба или с имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.“
В чл. 83, параграф 4 и параграф 6 Регламентът определя изрично максимални размери на
глоби за съответните изредени в двата параграфа нарушения.
Настоящата разпоредба, напротив, се отличава от тези параметри, което е недопустимо,
тъй като Регламентът не предоставя такава дискреция на държавите по отношение на
санкциите в чл. 83. Такава дискреция е предоставена в чл.84, където се предвижда
възможността държавите членки да предвидят санкции за други нарушения на
Регламента, извън тези по чл.83.
Поставянето на минимален размер на глобата/имуществената санкция, и то от 10 000 лева,
не съществува в Регламента и би възпрепятствало надзорния орган да наложи
глоба/имуществена санкция под този размер, въпреки че проверката на обстоятелствата по
параграф 2 на чл.83 от Регламента би могло да установи нуждата от налагане на
справедливо наказание под този размер. Същите съображения са валидни и за алинея 2 на
същия член. Считаме, че уреждането на този минимален размер не е обоснован.
21. По смисъла на ЗИД на ЗЗЛД „мащабно“ означава системното наблюдение и/или
обработване на лични данни на неограничен кръг субекти на лични данни.
В текста на проекта не е дефинирано значението на неограничен кръг субекти.
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Препоръчваме да се уточни дали може да се счита, че неограничен кръг субекти в
относимо към 2 или 200 000 лица. С оглед горното препоръчваме текстът да бъде
конкретизиран с посочване на цифровото изражение на „неограничен“.
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