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Цел

За да се постигне съответствие с разпоредбите на GDPR и да се осигури постоянно съответствие на всички основни
дейности за Организацията Автоном Метал ООД е назначено ДЛЗЛД.
ДЛЗЛД отговаря за осигуряването на цялостно съответствие с GDPR за всички дейности по обработка на лични
данни на Организацията.
2.

Позиция

Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) е независима функция в Организацията, която се
отчита директно на [Управителя].
За да се гарантира независимостта на ДЛЗЛД, той не може да бъде освободен от длъжност или да бъде наказан по
никакъв начин при изпълнение на точки от 1 до 11, изброени в следващия раздел.
За да се предотврати всеки случай на конфликт на интереси, ДЛЗЛД ще има/няма друга длъжност в Организацията,
която да го кара да определя целите и средствата за обработка на лични данни.
3.

Отговорности

Отговорностите на ДЛЗЛД включват следното:
1.

Предоставяне и поддържане на необходимата документация, за да се демонстрира съответствие на
дейността на Организацията Автоном Метал ООД с изискванията на GDPR, включително, но не само чрез
документи за управление на сигурността и защитата на данните, като: политики, процедури, планове,
схеми, формуляри, като гарантира тяхната актуалност.
2. Информиране и предоставяне на експертни съвети на всички членове на персонала по отношение на
задължението им да се съобразяват с разпоредбите и изискванията на GDPR и съответните национални
правни изисквания, закони и разпоредби за управление и защита на лични данни.
3. Мониторинг на спазването на изискванията на GDPR и съответните национални закони и разпоредби, и
информиране своевременно на заинтересованите страни в рамките на Организацията Автоном Метал ООД
за всякакви промени.
4. Действа като звено („контактна точка“) за контакт с надзорния орган (КЗЛД) по всички въпроси, свързани с
обработката и защитата на лични данни и при необходимост се консултира с надзорния орган по всички
други въпроси, свързани с управлението на личните данни.
5. Действа като основна контактна точка за служителите и всички субекти на данни и си сътрудничи с всички
членове на персонала по въпроси, свързани със защитата на данните.
6. Гарантира, че специализраното обучение и осведомеността по изискванията на GDPR са достъпни и
предоставени на всички членове на персонала, участващи в обработката на лични данни.
7. Предоставя експертни съвети и насоки относно оценката на въздействието върху защитата на данните
(DPIA), включително и при мониторинг на изпълнението на DPIAs в съответствие с изискванията на GDPR
член 35.
8. Разработва процеса и процедурите за докладване на нарушения на лични данни и предприема
необходимите мерки за информиране на съответните заинтересовани страни, както е предвидено в член
33 и 55 на GDPR.
9. Следи за спазването на Политиката за защита на данните и всички други вътрешни документи за
управление на сигурността и защитата на данните.
10. Създава материални запаси, съхранява и поддържа регистри на операциите по обработка данните в
Организацията (Администратора).
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11. Осъществява контрол при процесите по съобщаване на мерките за управление и защита на данните още в
момента на събирането на личните данни от субектите на тези данни (съгласно членове 13-15).
ДЛЗЛД има следните отговорности, ако те не са в конфликт с ключовите дейности, изброени по-горе:
1.
2.
3.

4.

Преглед/разработване на процедури, инструкции и планове за сигурност и други контроли за защита на
личните данни.
Упражняване на
адекватен контрол и защита на основните информационнни характеристики
(конфиденциалност, целостност и наличност/готовност) на личните данни.
Участие в процеса на планиране на непрекъснатостта на работата (BCP) и възстановяването при бедствия
(DRP).

УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ

ДЛЗЛД е упълномощено да има достъп до всички активи на Организацията Автоном Метал ООД, свързани с
обработката, съхраняването, трансфера и защитата на личните данни.
Персоналът на Организацията Автоном Метал ООД е длъжен да оказва пълно съдействие и безотказно
сътрудничество на ДЛЗЛД.
5.

Валидност и управление на документи

/ Този документ е валиден от 01.05.2018.
Собственикът на този документ е ДЛЗЛД и отговаря за проверката за актуалността на документа най-малко веднъж
годишно.

Управител
/ Г.Вутов/

Digitally signed
by Georgi
Vasilev Vutov
Date:
2018.05.21
11:58:34 +03'00'

_________________________
[подпис]
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