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Необходимост 

Такава длъжност е необходима, за да се наложи спазването на Общия регламент 

за защитата на данните и да се осигури постоянно съответствие спрямо неговите и 

на друго законодателство изисквания, на всички основни дейности в ЮСИС ООД. 

Място в организацията 

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) докладва директно на Управителя. 

Съгласно чл. 24, пар. 1 от Общия регламент осигуряването на съответствието на 

обработването на личните данни с Регламента е отговорност не на ДЛЗД, а на 

администратора на личните данни. 

Задължения 

ДЛЗД осигурява експертни знания относно законите и практиките за защита на 

данните, както и други професионални качества, за да гарантира, че ЮСИС ООД 

отговаря на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, 

Закона за защита на личните данни, както и другите разпоредби за защита на 

данните в българското законодателство. 

Като се отчита директно пред Управителя, Длъжностното лице по защита на данните 

трябва да информира и да предоставя съвети относно защитата на личните данни 

във връзка с Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на 

личните данни и другите разпоредби и изисквания относно защитата на данните. 

Длъжностното лице по защита на данните осигурява постоянна актуализация на 

документацията за доказване на спазването на Общия регламент, по-конкретно 

политиките и процедурите за това, като например, регистъра на дейностите по 

обработване съгласно чл. 30 от Общия регламент. Освен това, служителят по 

защита на данните планира и изготвя график за одита на обработването на 

данните, като следи основните дейности на организацията, за да гарантира, че те 

се осъществяват в съответствие с Общия регламент. 
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Длъжностното лице по защита на данните е основното звено за контакт със 

служителите и осъществява връзка с всички членове на персонала по въпроси, 

свързани със защитата на данните. 

Основни задачи на ДЛЗД (чл. 39, пар. 1 и съображение 97 от преамбюла на 

Регламента): 

1. Да информира и съветва всички членове на персонала относно 

задълженията по Общия регламент и законодателството на България при работа с 

лични данни; 

2. Да наблюдава спазването на Общия регламент и на другите разпоредби за 

защитата на данните; 

3. Да консултира и да информира за Оценката на въздействието върху 

защитата на данните (ОВЗД), включително наблюдение на изпълнението на тази 

оценка в съответствие с изискванията на чл. 35 от Общия регламент; 

4. Да осъществява връзка и сътрудничество с надзорния орган Комисия за 

защита на личните данни (КЗЛД); 

5. Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с 

обработването, включително предварителната консултация, посочена в чл. 36 от 

Регламента, и по целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси. 

6. Да допринася за разработването и поддържането на всички политики, 

процедури и процеси за защита на данните на фирмата по отношение на 

защитата на личните данни. 

7. Да дава съвети на ръководството относно разпределението на вътрешните 

отговорности, за да се осигури текущото съответствие на изискванията на Общия 

регламент и на българското законодателство. 

8. Да осигурява обучение и достъп до необходимата информация за всички 

служители/работници, участващи в извършването на обработвания, свързани с 

лични данни. 

9. Да следи за спазването на Общия регламент и на Закона за защита на 

личните данни, като извършва периодични одити на процесите, свързани с 

управлението на личните данни и да докладва на висшето ръководство. 

10. Да действа като точка за контакт за субектите на данни по отношение на 

обработката на техните лични данни. 
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11. Да наблюдава спазването на Политика за защита на данните (GDPR_POL_01) 

във ЮСИС ООД да разработва процедурите за сигурност. 

12. Да разяснява процедурите и правилата за защита на личните данни и да 

консултира тяхното прилагане. 

13. Да съветва висшето ръководство за разпределянето на отговорностите по 

сигурността на информацията. 

14. Да участва активно в дейностите изисквани от официалните процедури и 

правила при нарушения на сигурността на личните данни (свързани с Общия 

регламент и със сигурността на информацията) съгласно чл. 33 и чл. 34 от Общия 

регламент. 

15. Да консултира и контролира защитата на управление на данните в ЮСИС 

ООД (Процедура за съхраняване и унищожаване на данните (GDPR_PROC_07)) 

16. Да работи със съответните отговорни лица във организацията на ЮСИС ООД, 

за да установи до каква степен личните данни се събират, съхраняват и/или 

използват и че те са надлежно контролирани и предпазени от загуба на цялостност, 

поверителност или наличност по каквато и да е причина. 

17. Да осигури воденето на регистрите на дейностите по обработване на 

личните данни в съответствие с чл. 30 от Общия регламент. 

18. Да съветва администратора на лични данни относно задължението му да 

издава декларации за поверителност към субектите на данни в момента на 

събирането на техните лични данни, съгласно чл. 13-15 от Общия регламент. 

Длъжностното лице по защита на данните има право на достъп до всички обекти и 

системи във фирмата, свързани със събирането, обработката и съхранението на 

лични данни с цел оценка на управлението и сигурността на личните данни.  

Длъжностното лице по защита на данните следва да получи съдействие от страна 

на всички служители в ЮСИС ООД при изпълнението на тези задължения. В случай 

на неоказване на съдействие, ДЛЗД докладва на висшето ръководство. 
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