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Становище
от Българска Е-комерс Асоциация (БЕА)
по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни
Уважаеми Господа,
Благодарим за предоставената възможност да коментираме горепосочения
законопроект!
В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза
за развитието на електронната търговия в България и обединяваща водещи компании
от цялостната еко-система на електронната търговия (платформи за електронни
магазини, електронни магазини, услуги за е-комерс, логистика и електронни
разплащания) представяме нашата позиция и предложения относно публикувания на 30
април 2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на
личните данни (”Предложението”), както следва:
Общият регламент за защита на данните изрично подчертава, че обработването на
лични данни следва да е предназначено да служи на обществото и че правото на защита
на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с
функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно

принципа на пропорционалност. Самият Регламент е съобразен с всички основни права
и в него се спазват свободите и принципите, признати от Хартата, както са залегнали в
Договорите, и по-специално свободата на стопанската инициатива и правото на
ефективни правни средства за защита.
Същевременно в мотивите на Проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за защита на личните се твърди, че кодифицирането на материята гарантира
правна сигурност за администраторите на лични данни и обработващите и ще доведе до
облекчено правоприлагане поради опростяване на регулаторната рамка.
Въпреки това Проектът въвежда задължителни правила, които противоречат както
на основните позиции и принципите, на които е изграден Регламентът, така и на
постулатите, посочени в самите мотиви на Проекта. Две са основните направления за
това:
Служител по защита на данните
В чл. 37 от Регламента е предвидено, че администраторът и обработващият лични
данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато са
налице операции, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и
систематично мащабно наблюдение на субектите на данни; или мащабно обработване
на специалните категории данни съгласно член 9, наред с другите изброени в
Регламента хипотези. Не се посочва в Регламента брой на субектите, които конституират
мащабно обработване на данни.
Работната група по член 29 също изрично посочва, че не е възможно да се
определи точен брой по отношение както на обема обработвани данни, така и на броя
на засегнатите физически лица, който да бъде приложим във всички ситуации. Във
всички случаи обаче Работната група по член 29 препоръчва, когато се установява дали
се извършва мащабно обработване, да се вземат предвид по-специално следните
фактори:
- брой на засегнатите субекти на данните или като конкретен брой, или като дял от
съответното население;
- обем на данните и/или диапазон от различни елементи на данните, които се
обработват;
- продължителност или постоянство на дейността по обработване на данните;
- географски обхват на дейността по обработване.
Примерите за мащабно обработване включват пациентски данни в болница;
пътувания на физически лица, използващи обществен транспорт; обработване в реално
време на географското местоположение; клиентски данни от застрахователно
дружество или банка; обработване на лични данни от търсачка с цел поведенческа
реклама; съдържание, трафик, местоположение от доставчици на телефонни или
интернет услуги. Примерите, които не представляват мащабно обработване, включват
обработване на пациентски данни от отделен лекар или обработване на лични данни от
отделен адвокат във връзка с присъди и нарушения.

Същевременно Проектът на ЗИД ЗЗЛД въвежда задължително определяне на
длъжностно лице по защита на данните в случай, че се обработват лични данни на над
10 000 физически лица.
Считаме, че въвеждането на тази задължителна цифра противоречи както на
принципите и постулатите на Регламента, на насоките на Работната група, така и на
мотивите на самия Проект, тъй като ще доведе до ограничаване дейността и
натоварване на една голяма група търговци в България, включително собствениците на
малък и среден бизнес, включително собствениците на електронни магазини за
продажба на стоки чрез интернет.
Въвеждането на еднакъв брой субекти за всички браншове и всички видове
дейности е недопустимо. Огромна част от бизнесите, включително електронните
магазини в България, се включват именно във втората категория от примерното
изброяване на Работната група. Тяхната дейност изисква обработката на минимални и
нечувствителни данни на субектите, свързани само с доставката на закупена стока.
Обработването е често еднократно или се повтаря на големи периоди от време. Въпреки
това всеки действащ електронен магазин със само няколко поръчки на ден неминуемо
след една-две години работа ще достигне сума от 10 000 клиента и ще трябва да назначи
Служител по защита на данните за дейност, която не се включва в нито една от
принципните дефиниции на Регламента и на Насоките на Работната група.
Това не само няма да облекчи търговците, но ще доведе до допълнителни разходи
за назначаване на Служител, без ясна и обоснована законова или практическа
необходимост за това.
Считаме, че е напълно недопустимо да се посочва една и съща бройка субекти за
всички видове дейности, без оглед на вида и обема лични данни, които обработва
съответният администратор и без съобразяване със спецификите на съответния бранш,
в който оперира той. Въвеждането на общо задължение противоречи на цялостния
замисъл на Регламента за съответствие и определяне на изискванията към
администраторите спрямо вида, обема и начина на обработване на данните. В
конкретния случай това изискване ще доведе до несъразмерно и незаконосъобразно
задължение, което ще генерира имуществена тежест дори и за най-малкия онлайн
бизнес. Така България ще създаде прецедент, като унищожи изцяло чрез законови
изисквания и/или имуществени санкции всички малки и средни онлайн търговци.
Минимални глоби и имуществени санкции
Регламентът има пряко действие, но по някои въпроси е оставена свобода на
държавите членки, а има и такива, които изискват изрично въвеждане на законодателни
мерки на национално ниво. Но категорично глобите и имуществените санкции не се
включват в тази свобода. Регламентът определя максималните прагове на санкциите, а
Проектът в пълно противоречие с Регламента въвежда и минимални прагове.
Минималните прагове нарушават всички принципи за определяне на глобите и
имуществените санкции, които са въведени в самия Регламент и в Насоките на Работната
група по член 29. Принципите включват освен изискване за пропорционалност,
съобразяване с: естеството, тежестта и продължителността на нарушението; естеството,
обхватът или целта на съответното обработване; броят на засегнатите субекти на данни;

степента на причинената им вреда; дали е извършено умишлено или по небрежност;
действията, за смекчаване на последиците от вредите; степента на отговорност на
администратора; степента на сътрудничество с надзорния орган; категориите лични
данни, засегнати от нарушението и други утежняващи или смекчаващи фактори.
Като се въведе минимален праг на санкциите се нарушава основния принцип на
пропорционалност и всички критерии за определяне на размера, тъй като по посочените
критерии е възможно да се определи, че нарушението е незначително или че
смекчаващите фактори са значителни и следва да се наложи санкция под минимумите,
заложени в Проекта.
Имуществени санкции в минимален размер от 5 или 10 хиляди лева са явно
несъразмерни с финансовата действителност на малкия и среден бизнес в България,
включително онлайн бизнесите. Те няма да имат предвидения в Регламента възпиращ
и превантивен ефект, а ще доведат до пълна невъзможност на някои бизнеси да
заплатят тези санкции и да продължат дейността си. Като напълно е възможно това да
се случи в ситуация, в която администраторът е изпълнил всички предписания на закона,
но поради техническа грешка или други независещи от него обстоятелства е извършено
минимално нарушение, за което обаче може да се наложи санкция не по-малко от
10 000 лева. Подобна възможност противоречи на всички заложени в Регламента
постулати и принципи.
С оглед на изложеното следва да се предвиди отмяна на общото изискване за
задължително назначаване на Служител по защита на данните за всички, които
обработват лични данни на над 10 000 физически лица, както и минималните прагове
на предвидените в Проекта глоби и имуществени санкции.
Предложенията на БЕА за изменения в „Предложението“ са както следва:
§15. Чл. 25б да се заличи, тъй като Регламент 2016/679 относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и отменената Директива 95/46/EC
(”ОРОЗД”) не предоставя на страните членки правото да въвеждат нови правила за
длъжностното лице по защита на личните данни. Съгласно европейското
законодателство, регламент като ОРОЗД, следва да се прилага изцяло в целия
Европейски съюз и държавите членки могат да приемат допълнителни разпоредби
само, ако регламентът предвижда това като право. Например, ОРОЗД оправомощава
държавите членки да предвидят чрез закон по-ниска възраст за целите в чл. 8, при
положение че тя не е под 13 год. Същите аргументи са валидни и за чл. 63, ал. 1 от
Предложението.
Категоричното дефиниране на количествен измерител на броя на обработваните лични
данни без отчитане спецификата и чувствителността им е предпоставка за понижаване
на контрола над силно чувствителните лични данни (като здравна и биометрична
информация) за сметка на повишения административен ангажимент над по-слабо
чувствителните (като имейл и телефон, например). В същото време текстът от чл. 25б
влиза в пряк конфликт с параграф 13 от регламента, където ясно и еднозначно се
препоръчва да се обърне внимание на специфичните особености на микро, малките и
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§19. Чл. 38. Предложението ни е да променим срока от 5 (пет) години на 4 (четири)
години, тъй като данните, които могат да се предоставят на субекта, заемат място за
съхранение, не е икономически ефективно и не допринася някаква полза за субекта след
толкова дълго време.
Чл. 85. БЕА предлага да се премахнат разпоредбите, отнасящи се до минималните
санкции. Нашите членове считат, че санкциите следва да са фокусирани върху
влиянието, което дадено нарушение е оказало. В допълнение подобен подход не е в
съответствие с препоръките на ОРОЗД да се вземат под внимание особеностите при
ситуацията на микро, малките и средните предприятия (пар. 13, 98, 132, 167 от
преамбюла на GDPR).
БЕА също предлага нов член, който да се добави в Закона за защита на личните данни,
както следва – „Директното предлагане на услуги на информационното общество на
деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 13
години. Ако детето е под 13 години това обработване е законосъобразно само ако и
доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия родителска
отговорност за детето“. Съгласно чл. 8 от ОРОЗД държавите членки могат да
предвиждат със закон по-ниска възраст за целите, посочени в чл. 8, при положение, че
тази възраст не е под 13 год.
Тази позиция се подкрепя от бизнеса, както и от неправителствени организации и
международни организации (включително UNICEF). Много държави членки,
включително Ирландия, Естония, Финландия, Испания, Швеция, Португалия и
Обединеното кралство споделят същия възглед. Освен това българският закон казва, че
българските граждани са длъжни да получат лична карта на 14 год. Освен това от 14годишна възраст съгласно Закона за лицата и семейството лицето има ограничена
дееспособност и може да сключва обикновени сделки за задоволяване на лични
потребности. В този смисъл, ограничението от 16 год. не е в съответствие с вътрешните
и международните практики.
БЕА е доверен партньор за диалог и има възможност да сподели опита на нейните
членове по цифровите въпроси.
БЕА изразява готовността си за съвместна работа и участие в работни групи по повод
повдигнатите в настоящото становище въпроси!
С уважение,
Жанет Найденова
Председател на Управителния съвет
Българската Е-комерс Асоциация

