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Организацията Автоном Метал ООД се стреми да спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата
на личните данни в държавите, в които Организацията Автоном Метал ООД оперира или има службни
взаимоотношения. Тази политика определя основните принципи, чрез които Организацията Автоном Метал ООД
обработва личните данни на потребители, клиенти, доставчици, партньори, служители и други лица, и посочва
отговорностите на своите структурни звена и служители по време на обработката на лични данни.
Тази политика важи за Организацията Автоном Метал ООД и неговите пряко или косвено контролирани изцяло
притежавани дъщерни структури, които извършват дейност в рамките на Европейското икономическо пространство
(EEA) или обработват личните данни на субектите на данни в рамките на EEA.
Потребителите на този документ са всички служители, постоянни или временни, и всички изпълнители, които
работят от името на Организацията (Администратора).
2.

Референтни документи












Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите
лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни
Политика за защита на личните данни на служителите
Политика за запазване на данни
Описание на длъжността на служителя по защита на данните
Насоки за инвентаризация на личните данни
Процедура за заявка за достъп до физически лица
Насоки за оценка на въздействието на защитата на данните
Процедура за трансгранично прехвърляне на лични данни
Политики за сигурност на информацията
Процедура за уведомяване за нарушение

3.

Определения

Следните определения на термините, използвани в настоящия документ, са изведени от член 4 от GDPR:
Организацията
Регламент

Анонимност

Чувствителни лични
данни

Автоном Метал ООД
Регламент (Ес) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година,
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни
Необратимо премахване на идентификацията на лични данни, така че лицето да не може да
бъде идентифицирано с помощта на разумен срок, цена и технология от администратора или от
друго лице, за да идентифицира това лице. Принципите за обработка на лични данни не важат за
анонимни данни, тъй като вече не са лични данни.
Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните
права и свободи, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхната обработка
може да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват
лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или
философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни с цел
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данни
Администратор

Администратор
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еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи
се до пола на физическо лице живот или сексуална ориентация.
Всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни
чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране,
ограничаване, изтриване или унищожаване
Маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще
Всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични
данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно
за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните
задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания,
интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение
Обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат
свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие
че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира,
че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може
да бъде идентифицирано
Означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно
определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен
съгласно функционален или географски принцип
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или
съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и
средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава
членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат
установени в правото на Съюза или в правото на държава членка
Автоном Метал ООД
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични
данни от името на Администратора
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват
личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат
да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на съюза
или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от
посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите
на обработването
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на
данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на
Администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни
Всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта
на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му
свързаните с него лични данни да бъдат обработени
Нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба,
промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или
обработват по друг начин
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предприятия/Група
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Задължителни
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правила

"Основно
установяване по
отношение на
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Лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните белези на дадено физическо
лице, които дават уникална информация за отличителните черти или здравето на това физическо лице
и които са получени, по-специално, от анализ на биологична проба от въпросното физическо лице
Лични данни, получени в резултат на специфично техническо обработване, които са свързани с
физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и които
позволяват или потвърждават уникалната идентификация на това физическо лице, като лицеви
изображения или дактилоскопични данни
Лични данни, свързани с физическото или психическото здраве на физическо лице, включително
предоставянето на здравни услуги, които дават информация за здравословното му състояние
a.

По отношение на администратор, установен в повече от една държава членка — мястото,
където се намира централното му управление в Съюза, освен в случаите, когато решенията по
отношение на целите и средствата за обработването на лични данни се вземат на друго място на
установяване на Администратора в Съюза и на това място на установяване има правомощия за
прилагане на тези решения, в който случай мястото на установяване, където са взети тези
решения, се счита за основно място на установяване;

b.

По отношение на обработващ лични данни, установен в повече от една държава членка —
мястото, където се намира централното му управление в Съюза, или ако обработващият лични
данни няма централно управление в Съюза, мястото на установяване на обработващия лични
данни в Съюза, където се осъществяват основните дейности по обработването в контекста на
дейностите на дадено място на установяване на обработващия лични данни, доколкото
обработващият има специфични задължения съгласно настоящия регламент;

Физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което, назначено от Администратора или
обработващия лични данни в писмена форма съгласно член 27, представлява Администратора или
обработващия лични данни във връзка със съответните им задължения по настоящия р
Физическо или юридическо лице, което осъществява икономическа дейност, независимо от правната
му форма, включително
партньорствата или сдруженията, които редовно осъществяват
икономическа дейност
Контролиращо предприятие/организация и контролираните от него предприятия/организации

Означава политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ
лични данни, установен на територията на държава членка, при предаване или съвкупност от
предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече
трети държави в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска
дейност

"Основно установяване по отношение на преработвател" с предприятия в повече от една
държава-членка, мястото на централната му администрация в Съюза или, ако преработвателят
няма централна администрация в Съюза, създаването на преработвател в Съюза, където
основните преработвателни дейности в контекста на дейностите на предприятието на
преработвателя се извършват до степента, в която преработвателят е обект на специфични
задължения съгласно настоящия регламент
"Основно предприятие по отношение на контролиращ орган" с обекти в повече от една
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предприятие по
отношение на
контролиращ орган"

"Основно
предприятие по
отношение на
контролиращ орган"

Надзорен орган
Засегнат надзорен
орган

държава-членка, мястото на централното му управление в Съюза, освен ако решенията относно
целите и средствата за обработка на лични данни се вземат в друго учреждение на
администратора в Съюзът и последното учреждение имат правомощието да прилагат такива
решения, в който случай предприятието, което е взело такива решения, трябва да се счита за
основното предприятие.
"Основно предприятие по отношение на контролиращ орган" с обекти в повече от една
държава-членка, мястото на централното му управление в Съюза, освен ако решенията относно
целите и средствата за обработка на лични данни се вземат в друго учреждение на
администратора в Съюзът и последното учреждение имат правомощието да прилагат такива
решения, в който случай предприятието, което е взело такива решения, трябва да се счита за
основното предприятие
Независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51
Надзорен орган, който е засегнат от обработването на лични данни, тъй като:
a.

Администраторът или обработващият лични данни е установен на територията на
държавата членка на този надзорен орган;

b.

субектите на данни с местопребиваване в държавата членка на този надзорен орган са
засегнати съществено или е вероятно да бъдат засегнати съществено от обработването;
или

c.
Трансгранично
обработване
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до този надзорен орган е подадена жалба;

a.

Обработване на лични данни, което се осъществява в контекста на дейностите на местата
на установяване в повече от една държава членка на администратор или обработващ
лични данни в Съюза, като Администраторът или обработващият лични данни е установен
в повече от една държава членка; или

b.

Обработване на лични данни, което се осъществява в контекста на дейностите на едноединствено място на установяване на администратор или обработващ лични данни в
Съюза, но което засяга съществено или е вероятно да засегне съществено субекти на данни
в повече от една държава членка;

Относимо и
обосновано
възражение

Означава възражение срещу проект на решение относно това дали е налице нарушение на настоящия
регламент или не, или дали предвижданото действие по отношение на Администратора или
обработващия лични данни отговаря на изискванията на настоящия регламент, което ясно доказва, че
проектът за решение води до значителни рискове за основните права и свободи на субектите на данни и,
където е приложимо, за свободното движение на лични данни в рамките на Съюза

Услуга на
информационното
общество
Международна
организация
Организацията
Документ

Услуга по смисъла на член 1, параграф 1, точка б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и
на Съвета
Организация и нейните подчинени органи, регламентирани от международното публично право, или друг
орган, създаден чрез или въз основа на споразумение
Автоном Метал ООД
Информация, която определя правила, дава насоки или характеристики за дейности и техни
резултати и носителя, върху който е записана.
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Външни документи
Процес
Процедура по
управление

Работна инструкция

Формуляр

Запис

Клиент
Доставчик
Лични данни

Контрольор на
данни:
Процесор на данни
(Обработващ лични
данни)
Обработка

Обработване на
лични данни

Специфични
признаци
Съгласие на
физическо лице
Файл с лични данни
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Документи предоставени от организации, институции и физически лица във връзка с дейността
на Организацията.
Съвкупност от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат входните
елементи в изходни елементи.
Документ, регламентиращ реда за изпълнение на дейност или процес, определящ методите,
средствата, документите, правомощията и отговорностите по управление на качеството или при
управление на интегрирани процеси, включващи управление на качеството, околната среда,
здравето и безопасността при работа, и сигурността на информацията.
Документ, който описва подробно, конкретно и диференцирано реда, изискванията и
отговорностите за осъществяване на отделни процеси (части от процеси) и дейности, свързани с
управлението и/или контрола на качеството.
Документ с регламентирана форма и съдържание, в който се записват данни и информация за
резултатите от прилагането на процедурите и инструкциите от ИСУ по качество, околната среда;
здравето и безопасността при работа, и сигурността на информацията.
Документ, съдържащ получени резултати или предоставящ доказателства за извършените
дейности по качество, околната среда; здравето и безопасността при работа, и сигурността на
информацията.
Организация или лице, което получава продукт.
Организация или лице, която доставя продукт.
Всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице
(„съответно физическо лице“); за подлежащо на идентифициране лице се смята това лице, което
може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер
или един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа,
физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност.
Физическо или юридическо лице, публична власт, агенция или друг орган, който самостоятелно
или съвместно с други определя целите и средствата за обработка на лични данни.
Физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични
данни от името на Организацията Автоном Метал ООД на данни.
Операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични
данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване,
разпространение или по друг начин предоставяне, изравняване или комбиниране, ограничаване,
изтриване или унищожаване на данните.
Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на
личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране,
съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване
чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране,
заличаване или унищожаване
Признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа,
икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице,
за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.
(„Файл“) означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпен по определени критерии,
централизиран, децентрализиран или разпределен по функционален или географски принцип
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Трето лице

Получател

Предоставяне на
лични данни
Лице по защита на
личните данни

Ниво на защита

Носител на лични
данни
Резервни копия за
възстановяване
Поверителност
Цялостност

Наличност

Особено голяма
група физически
Голяма група
физически лица
Група физически
лица
Лица, заемащи
висши държавни
длъжности
Широкомащабни
регистри на лични
данни
4.
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Физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление,
различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от Администратора на лични данни,
от обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на Администратора
или обработващия имат право да обработват лични данни.
Означава физическо или юридическо лице, държавен орган, агенция или друг орган, пред което
се разкриват данни, независимо дали е трето лице или не; от друга страна, органите, които могат
да получават данни в рамките на конкретно проучване, не се считат за получатели
Действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг
или към трето лице на територията на страната или извън нея
физическо лице, притежаващо необходимата компетентност, което е упълномощено или
назначено от Администратора със съответен писмен акт, в който са уредени правата и
задълженията му във връзка с осигуряване на необходимите технически и организационни мерки
за защита на личните данни при тяхното обработване
Съвкупност от технически и организационни мерки за физическа, персонална, документална
защита и защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи, както и
криптографска защита на личните данни
Физически обект, на който могат да се запишат данни или могат да се възстановят от същия
Копия на данните, съхранявани на носител, чрез които може да се осъществи възстановяването
Изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното
обработване
Изискване данните да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин в процеса
на тяхното обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени
манипулации на функциите по обработване на данните
Изискване за осигуряване непрекъсната възможност за обработване на личните данни на
оторизираните лица и за изпълнение на функциите на системата за обработване или бързото им
възстановяване
Съвкупност от физически лица, чийто брой надхвърля 1 000 000
Съвкупност от физически лица, чийто брой надхвърля 10 000
Съвкупност от физически лица, чийто брой надхвърля 2
Лицата по чл. 2, ал. 1 от закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни длъжности
Разпределени масиви с лични данни, чието управление не може да бъде осъществено със
стандартните средства за управление на база данни

Основни принципи относно обработката на лични данни
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Принципите за защита на данните очертават основните отговорности за организациите, обработващи лични данни.
Член 5, параграф 2 от GDPR постановява, че "администраторът е отговорен и е в състояние да докаже
спазването на принципите."
4.1. Законност, справедливост и прозрачност
Личните данни са обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.
4.2. Ограничаване в рамките на целта
Личните данни се събират за конкретни, изрични и законни цели и да не се обработват по начин, който е
несъвместим с тези цели.
4.3. Минимизиране на данните
Личните данни са адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо по отношение на целите, за които
се обработват. Организацията Автоном Метал ООД прилага анонимност или псевдонимация на личните данни, ако е
възможно, за да намали рисковете за засегнатите субекти на данни.
4.4. Точност
Личните данни са точни и, при необходимост, актуализирани; предприемат се разумни стъпки, за да се гарантира, че
личните данни, които са неточни (като се имат предвид целите, за които се обработват) се изтриват или коригират
своевременно.
4.5. Ограничения за съхранение
Личните данни се съхраняват не повече от времето, необходимо за целите, за които се обработват личните данни.
4.6. Поверителност и неприкосновенност
Вземайки предвид състоянието на технологиите и другите налични мерки за сигурност, разходите по внедряването и
вероятността и тежестта на рисковете, свързани с личните данни, Организацията Автоном Метал ООД използва
подходящи технически или организационни мерки за обработка на лични данни по начин, който гарантира
подходяща сигурност на личните данни, включително защита срещу случайно или незаконно унищожаване, загуба,
редуване, неразрешен достъп или разкриване.

4.7. Отговорност
Организацията Автоном Метал ООД на данни отговаря за доказването на съответствие с принципите, изложени погоре.
5.

Изграждане на защита на личните данни

За да се докаже съответствие с принципите за защита на данните, Организацията Автоном Метал ООД изгражда
защита на данните в своите оперативни дейности.
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5.1. Уведомяване на субектите на данни
(Вижте раздела за насоки за справедлива обработка.)
5.2. Изборът и съгласието на субекта на данните
(Вижте раздела за насоки за справедлива обработка.)
5.3. Събиране
Организацията Автоном Метал ООД се стреми да събере възможно най-малко количество лични данни. Ако личните
данни се събират от трета страна, Организацията Автоном Метал ООД трябва да гарантира, че личните данни се
събират законно.
5.4. Използване, задържане и изхвърляне
Целите, методите, ограничаването на съхранението и периодът на запазване на личните данни съответстват на
информацията, съдържаща се в Общото известие за защита на данните. Организацията Автоном Метал ООД
поддържа точността, целостта, поверителността и уместността на личните данни въз основа на целта на
обработката. Организацията Автоном Метал ООД използва адекватни механизми за защита, предназначени за
защита на личните данни, за да се предотврати открадването, злоупотребата или злоупотребата с личните данни и
да се предотврати нарушаване на личните данни. ДЛЗЛД отговаря за спазването на изискванията, изброени в този
раздел.
5.5. Разкриване пред трети страни
Когато Организацията Автоном Метал ООД използва доставчик или партньор (трета страна), за да обработва лични
данни от нейно име, длъжността Организацията Автоном Метал ООД гарантира, че този процесор ще предостави
мерки за сигурност за защита на личните данни, които са подходящи за свързаните с тях рискове. За тази цел
трябва да се използва въпросникът за съответствие с GDPR за процесора.
Организацията Автоном Метал ООД договорно изисква от доставчика или партньора да осигури същото ниво на
защита на данните. Доставчикът или партньорът обработва само лични данни, за да изпълнява своите договорни
задължения към Организацията Автоном Метал ООД или по нареждане на Организацията Автоном Метал ООД ,а не
за други цели. Когато Организацията Автоном Метал ООД обработва лични данни съвместно с независима трета
страна, Организацията Автоном Метал ООД изрично да определя съответните си отговорности и тези на
третата страна в съответния договор или друг правно обвързващ документ, като например Споразумението
за обработка на данни на доставчик.
5.6. Трансграничен трансфер на лични данни
Преди да се предадат лични данни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), трябва да се използват
адекватни предпазни мерки, включително подписването на споразумение за прехвърляне на данни, както се изисква
от Европейския съюз, и при необходимост се получава разрешение от съответния орган за защита на данните.
Организацията, което получава личните данни е длъжна да спазва принципите за обработка на лични данни,
посочени в процедурата за трансгранично предаване на данни.
5.7. Права на достъп от субектите на данни
EU GDPR Personal Data Protection Policy

Version 1.0 from 01.05.2018

Page 11 of 16

©2018. All Rigth Reseved! This document used by the Autonom Metall ltd of Expert-95 Ltd. in accordance with the Agreement.

АВТОНОМ
МЕТАЛ ООД

GDPR POL – 02.1
Публично достъпна информация
Public information

Когато действа като администратор на данни, Организацията е отговорна да предостави на субектите на данни
достъп до механизъм за разумен достъп, който им позволява да имат достъп до личните им данни, и им позволява
да актуализират, коригират, изтриват или предават своите лични данни, или изисквано от закона. Механизмът за
достъп е допълнително описан в Процедурата за заявка за достъп до субекта на данни.
5.8. Преносимост на данни
Субектите на данни имат право да получат при поискване копие от данните, които им предоставят в структуриран
формат, и да предадат тези данни на друг администратор безплатно. Организацията Автоном Метал ООД
гарантира, че тези молби се обработват в рамките на един месец, не са прекомерни и не засягат правата на лични
данни на други лица.
5.9. Право да бъдеш забравен
При поискване, субектите на данни имат правото да получат от Организацията Автоном Метал ООД изтриването на
личните им данни. Когато Организацията Автоном Метал ООД действа като контролиращо лице, ДЛЗЛД предприема
необходимите действия (включително технически мерки), за да информира третите страни, които използват или
обработват тези данни, за да се съобразят с искането.
6.

Насоки за точна обработка

Личните данни се обработват само при изрично разрешение от ДЛЗЛД.
Организацията Автоном Метал ООД решава дали да извърши оценката на въздействието върху защитата на
данните за всяка дейност по обработка на данни съгласно насоките за оценка на въздействието върху защитата на
данните.
6.1. Известия към субекти на данни
По време на събирането или преди събирането на лични данни за всякакъв вид обработка, включително, но не само,
продажба на продукти, услуги или маркетингови дейности, ДЛЗЛД е отговорно да информира надлежно субектите на
данни за следното: видовете лични данни събраните данни, целите на обработката, методите за обработка, правата
на субектите на данни по отношение на техните лични данни, периода на задържане, потенциалните международни
трансфери на данни, ако данните се споделят с трети страни и мерките за сигурност на дружеството за защита на
личните данни. Тази информация се предоставя чрез Общото известие за защита на данните.
Ако Организацията Автоном Метал ООД има няколко дейности за обработка на данни, се прилагат различни
известия, които се различават в зависимост от обработващата дейност и категориите събрани лични данни например едно известие може да бъде написано за пощенски цели, а друго - за изпращане цели.
Когато се споделят лични данни с трета страна, ДЛЗЛД гарантира, че субектите на данни са били уведомени за това
чрез Обща бележка за защита на данните.
Когато се прехвърлят лични данни на трета държава в съответствие с Трансграничната политика за прехвърляне на
данни, общото известие за защита на данните следва да отразява това и ясно да посочва къде и кои лични данни се
прехвърлят.
Когато се събират чувствителни лични данни, служителят по защита на данните трябва да се увери, че Общото
известие за защита на данните изрично посочва целта, за която се събират тези чувствителни лични данни.
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6.2. Получаване на съгласие
Когато обработването на лични данни се основава на съгласието на субекта на данните или на други законови
основания, ДЛЗЛД е отговорно за запазването на такова съгласие. ДЛЗЛД отговаря за предоставянето на
съгласието на субектите на данни, които трябва да дадат съгласието си, и трябва да уведомят и да гарантират, че
тяхното съгласие (когато съгласието се използва като законно основание за обработка) може да бъде оттеглено по
всяко време.
Когато събирането на лични данни е свързано с дете на възраст под 16 години, ДЛЗЛД гарантира, че родителското
съгласие е дадено преди събирането, като се използва формулярът за съгласие за родител.
Когато се искат да се коригират, изменят или унищожат записите с лични данни, ДЛЗЛД гарантира, че тези искания
се обработват в разумен срок. ДЛЗЛД записва заявките и води Дневник за тях.
Личните данни се обработват само за целите, за които първоначално са били събрани. В случай, че Организацията
Автоном Метал ООД желае да обработва събрани лични данни за друга цел, Организацията Автоном Метал ООД
търси съгласието на своите субекти на данни в ясни и кратки срокове. Всяко такова искане включва
първоначалната цел, за която са събрани данните, както и новата или допълнителната (ите) цел (и). Искането
включва и причината за промяната на целта/целите. ДЛЗЛД отговаря за спазването на правилата в този параграф.
Сега и в бъдеще, ДЛЗЛД гарантира, че методите за събиране са в съответствие със съответните закони, добри
практики и приложими стандарти.
ДЛЗЛД е отговорен за създаването и поддържането на Регистър на Общите известия за защита на данните.
7.

Организация и отговорности

Отговорността за осигуряване на подходяща обработка на лични данни се носи от всеки, който работи за или с
Организацията Автоном Метал ООД и има достъп до обработваните от компанията лични данни.
Основните области на отговорности при обработването на лични данни са следните организационни роли:
Комисия за управление на сигурността и защита на личните данни взема решения и одобрява общите стратегии
на компанията за защита на личните данни.
ДЛЗЛД отговаря за управлението на програмата за защита на личните данни и отговаря за разработването и
популяризирането на политики за защита на личните данни "от край до край", определени в описанието на
длъжностната характеристика на служителя за защита на данните.
Правен експерт заедно с ДЛЗЛД наблюдава и анализира законите за личните данни и промените в нормативната
уредба, разработва изисквания за съответствие и подпомага бизнеса в постигането на целите си за лични данни.
ИТ мениджърът (Системен Администратор – СА или Служител по сигурността на автоматизирани
информационни системи и мрежи – ССАИСМ) отговаря за:



Осигуряване на всички системи, услуги и оборудване, използвани за съхранение на данни, да отговарят на
приемливи стандарти за сигурност.
Провеждане на редовни проверки и сканиране, за да се гарантира, че хардуерът и софтуерът за защита
функционират правилно.
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Криптографската сигурност.

Мениджърът/Експертът по маркетинг отговаря за:




Одобряване на всички декларации за защита на данните, прикрепени към съобщения, като имейли и
писма.
Обръщане към запитвания за защита на данните от журналисти или медии.
Когато е необходимо, работата с ДЛЗЛД, за да се гарантира, че маркетинговите инициативи спазват
принципите за защита на данните.

Мениджърът/Експертът по човешки ресурси отговаря за:




Подобряване на информираността на служителите за защитата на личните данни на потребителите.
Организиране на експертни познания за защита на личните данни и обучение за повишаване на
информираността на служителите, работещи с лични данни.
Защита на личните данни на служителите от край до край. Той гарантира, че личните данни на служителите
се обработват въз основа на законните бизнес цели и необходимост на работодателя.

Мениджърът/Експертът по снабдяване отговаря за предаването на отговорностите за защита на личните данни
на доставчиците и за повишаването на нивата на информираност на доставчиците за защита на личните данни,
както и за понижаване на изискванията за лични данни към трети страни, които използват. Организацията Автоном
Метал ООД си запазва правото да извършва одит на Системата за сигурност и защитата на личните данни на своите
доставчици.

8.

Насоки за създаване на водещ надзорен орган

8.1. Необходимост от създаване на водещ надзорен орган
Определянето на водещ надзорен орган е от значение само ако Организацията Автоном Метал ООД извършва
трансгранично обработване на лични данни.
Трансграничен трансфер на лични данни се извършват, ако:
а) обработването на лични данни се извършва от дъщерни дружества на Организацията (Автоном
Метал ООД), които се намират в други държави-членки;
или
б) обработка на лични данни, която се извършва в едно предприятие на Организацията (Автоном Метал
ООД) в Европейския съюз, но съществено засяга или има вероятност да засегне съществено
субектите на данни в повече от една държава-членка.
Ако Организацията (Автоном Метал ООД) има само учреждения в една държава-членка и неговите преработвателни
дейности засягат само субекти на данни в тази държава-членка, отколкото няма нужда да се създава водещ
надзорен орган. Единственият компетентен орган ще бъде надзорният орган в страната, в която Организацията
(Автоном Метал ООД) е законно учредена.
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8.2. Основно учреждение и водещ надзорен орган
8.2.1.

Основно учреждение за Администратора на данни

Висшето ръководство на Организацията (Автоном Метал ООД) идентифицира основното предприятие, така че да
може да се определи водещият надзорен орган.
Ако Организацията (Автоном Метал ООД) е със седалище в държава-членка на ЕС и взема решения, свързани с
трансгранични преработващи дейности на мястото на централната му администрация, ще има единствен водещ
надзорен орган за дейностите по обработка на данните, извършвани от дружеството.
Ако Организацията (Автоном Метал ООД) има множество предприятия, които действат самостоятелно и вземат
решения относно целите и средствата за обработка на лични данни, Висшето ръководство на Организацията
(Администратора) трябва да признае, че съществуват повече от един водещ надзорен орган.
8.2.2.

Основно учреждение за обработващия данни

Когато Организацията (Автоном Метал ООД) действа като обработващ на данни, основното предприятие е мястото
на централната администрация. В случай, че мястото на централната администрация не се намира в ЕС, основното
предприятие ще бъде учреждението в ЕС, където се извършват основните преработвателни дейности.
8.2.3.

Основно учреждение за дружества извън ЕС за администратори и преработватели на данни

Ако Организацията (Автоном Метал ООД) няма основно предприятие в ЕС и има дъщерни дружества в ЕС, тогава
компетентният надзорен орган е местен надзорен орган.
Ако Организацията (Автоном Метал ООД) няма основно предприятие в ЕС, нито дъщерните дружества в ЕС, то
назначава свой представител в ЕС, а компетентният надзорен орган ще бъде местен надзорен орган, в който се
намира представителят.
9.

Отговор при инциденти с нарушаване на лични данни

Когато Организацията (Автоном Метал ООД) узнае за предполагаемо или действително нарушение на личните
данни, ДЛЗЛД извършва вътрешно разследване и своевременно предприема подходящи мерки за отстраняване, в
съответствие с политиката за нарушаване на данните. Когато съществува риск за правата и свободите на субектите
на данни, Организацията (Автоном Метал ООД) уведомява съответните органи за защита на данните без
неоснователно забавяне и, при възможност, в рамките на 72 часа.
10. Одит и отчетност
ДЛЗЛД и Вътрешните одитори контролират прилагането на тази политика.
Всеки служител, който нарушава тази Политика е обект на дисциплинарно наказание и служителят може да бъде
обвързан с граждански или наказателни искове, ако неговото поведение нарушава законови или подзаконови актове.
11. Конфликти на правото
Тази политика е предназначена да спазва законите и подзаконовите актове в мястото на установяване и в страните,
в които Организацията (Автоном Метал ООД) работи. В случай на конфликт между тази Политика и приложимите
закони и разпоредби, последните имат предимство.
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12. Управление на документите, водени на базата на този документ
Запишете името

Място за
съхранение

Формуляри за
съгласие на субекта
на данни
Формуляр за отказ от
съгласие на субекта
на данните
Формуляр за
съгласие за
родителски права
Формуляр за
оттегляне на
родителско съгласие
Договори за
обработка на данни
на доставчици
Регистър на общите
известия за защита
на данните

Трудово Досие на
работника, регистър
02.5
Трудово Досие на
работника,регистър
02.5
Трудово Досие на
работника,регистър
02.5
Трудово Досие на
работника, регистър
02.5
Папка договори
доставчици,регистър
01
Компютър 1

Лице, което
отговаря за
съхранението
ДЛЗЛД
ДЛЗЛД
ДЛЗЛД
ДЛЗЛД
ДЛЗЛД
ДЛЗЛД

Контрол за защита на
записа

Време на
задържане

Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица
Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица
Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица
Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица
Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица
Достъп до формулярите
имат само оправомощени
лица

10 години
10 години
10 години
10 години
5 години след
изтичането на
споразумението
Постоянно

13. Валидност и управление на документите
Този документ е валиден от 01.05.2018.
Собственикът на този документ е ДЛЗЛД, който проверява и ако е необходимо актуализира документа най-малко
веднъж годишно.
[инж. Георги Вутов]
Digitally signed
by Georgi Vasilev
Vutov
Date: 2018.05.21
11:54:01 +03'00'

______________________
[подпис]
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