
  

  

 

 

 

Какво са лични данни? 
 

Име, ЕГН, адрес, 
пръстови 
отпечатъци, очна 
ретина 

Банкова сметка, номер 
на кредитна или 
дебитна карта, доходи и 
имущество 

Електронна поща, 
профил в социални 
мрежи, GPS 
локализация, 
снимки, видео 

 
Здравен статус, 
заболявания, 
кръвна група, 
зъбна снимка, 
генетични данни 

Расов и етнически 
произход, религиозни и 
философски 
убеждения, 
политически възгледи, 
членство в синдикални 
организации 

 
И всички други 
данни, отнасящи се 
до физическо лице, 
което подлежи на 
идентификация 

 

 

 

GDPR

Влиза в сила от
25.05.2018

Санкции: в размер до 20 
милиона евро или 4% от 

годишния световен оборот –
която от двете суми е по-висока

Приложим по целият свят:
адресати са всички физически и 

юридически лица, които 
обработват лични данни на 

граждани на EU

Инструменти за 
осигуряване на 

съотвествие с GDPR

Уведомяване за нарушение на 
сигурността: в срок до 72 часа се 

уведомява надзорния орган и 
при необходимост субектите на 

данни 

Права на субекта на лични 
данни: информация и достъп до 

лични данни, коригиране и 
изтриване (право да бъдеш 
забравен), ограничаване на 

обработването, преносимост на 
данните, право на възражение 



  

  

 

 

Екип от водещи одитори, юристи и ИТ специалисти предлагат на Вашето 

внимание следните комплексни консултантски дейности по GDPR: 

 

• Одит на информацията в дружеството или в определени сегменти на дейността му, използващи лични данни; 

• Анализ и одит на съществуващите правила за работа с лични данни; 

• Анализ на текущото състояние на ИТ инфраструктурата; 

• Преглед на наличните технологии за Информационна сигурност; 

• Анализ на обмена на данни; 

• Анализ на използване приложения и бази данни; 

• Определяне естеството, обхватът и целите на обработването на личните данни; 

• Оценка на въздействието върху защитата на данните, идентифициране и минимизиране на рисковете от 
неспазването на изискванията; 

• Оценка на риска; 

• Оценка на текуща техническа ефективност; 

• Идентифициране на новите изисквания за защита на личните данни предвид спецификите на дейността на 
администратора, включително в случаите на обработване на специални категории лични данни, случаи с 
трансгранично значение и др.; 

• Изготвяне на задължителни и препоръчителни документи за привеждане на дейността в съответствие с 
регламента – форми за предоставяне на информация и съгласие на субектите на данни, договори между 
адресатите на регламента, фирмени политики за защитата на личните данни, кодекси за поведение и др.; 

• Актуализиране на документацията съобразно предстоящите задължителни указания и добри практики за защита 
на личните данни, промените в правото на ЕС и българското законодателство, включително делегирани актове и 
актове за изпълнение; 

• Внедряване на ИТ системи за повишаване на Информационната сигурност; 

• Първоначални и текущи консултации за дружества, използващи лични данни; 

• Осигуряване на текущ, единен и цялостен мониторинг; 

• Юридическо съдействие и представителство пред субектите на лични данни, надзорни органи и пред съда 

 
 
 
 

HLB България ООД 

 

Адрес: бул. „Константин Величков” 
No.149-151 
София, 1309, България 

Телефон: +359 2 920 22 01 
+359 2 920 50 21 

Fax: +359 2 920 36 65 

E-mail: office@hlb-bg.com 

 


