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Становище от Фондация „ЛИБРе“
по
проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни
Уважаеми дами и господа,
В качеството ни на организация с нестопанска цел, работеща за
развитието на държавните политики в дигиталното общество и
приложението на технологиите във всяка професионална област и личния
живот, в т.ч. защита правата на гражданите в електронното пространство,
управление на информацията и защита на неприкосновеността на
личното пространство и сигурност, представяме нашата позиция относно
публикуванията на 30 април 2018 г. проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита на личните данни1, както следва:

I.

Общи бележки

I.1. В разпоредбата на чл. 1, ал. 6 се посочва, че „[п]ри прилагането на
този закон следва да се отчитат специалните потребности на
микропредприятията, малките и средни предприятия при условията на
Регламент (ЕС) 2016/679“, но същевременно законопроектът не
предвижда конкретни такива мерки. Така въведеният принцип остава без
конкретна реализация в други разпоредби на законопроекта.
Например, изискването всеки администратор и обработващ лични
данни да поддържа регистър с всички категории дейности по

1
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обработване под тяхна отговорност по чл. 64 е в разрез с чл. 30(5) от
Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който „[з]адълженията, посочени в
параграфи 1 и 2 [бел. изискванията за поддържане на регистър на
дейностите по обработване, за които отговоря администратора на лични
данни, респективно изискванията за поддържане на регистър на всички
категории дейности по обработването, извършени от името на
администратор, за които отговаря обработващия лични данни], не се
прилагат по отношение на предприятие или дружество с по-малко от 250
служители, освен ако има вероятност извършваното от тях обработване да
породи риск за правата и свободите на субектите на данни, ако
обработването не е спорадично или включва специални категории данни
по член 9, параграф 1 или лични данни, свързани с присъди и нарушения,
по член 10.“
I.2. В разпоредбата на чл. 25а, когато лични данни са предоставени от
субекта на данни на администратор или обработващ, без правно
основание по чл. 6, пар. 1 или в противоречие с принципите по чл. 5 от
Регламент (ЕС) 2016/679, администраторът/обработващият ги връща
незабавно или ги изтрива, или унищожава в срок от един месец от
узнаването. Разпоредбата не посочва какво представлява „връщането“ на
лични данни от администраторът на субекта на данни, нито по какъв ред
следва да се осъществи това връщане. Законопроектът също така не
провежда разграничение в кои случаи данните следва да бъдат изтрити и
в кои – унищожени.
I.3. В разпоредбата на чл. 25б се установява критерий за задължително
определяне на длъжностно лице по защита на данните, когато
администратор или обработващ лични данни обработва лични данни на
над 10 000 физически лица. В мотивите към законопроекта липсва
обосновка на критерия, поради което той изглежда случайно избран и
като такъв несъобразен с обективни критерии за оценка на реалните
рискове за правата и свободите на субектите на данни.
I.4. Наименованието на глава седма е „Упражняване на правата на
субектите на данни. средства за правна защита, отговорност за
причинени вреди“. Същевременно засяга единственото правата по чл. 1522 от Регламент (ЕС) 2016/679, а правото на субекта на данни по чл. 7 от
Регламент (ЕС) 2016/679 е изключено от обхвата. Субектът на данни има
правото да оттегли даденото от него съгласие за обработване на лични
данни по всяко време, като оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие
преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива
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информиран за това, а оттеглянето на съгласие следва да е също толкова
лесно, колкото и даването му.
Нещо повече, задължителните атрибути на заявлението по чл. 37а,
влизат в разрес с духа на Регламент (ЕС) 2016/679 (вж. съображения 5759). Например, изискването на адрес по смисъла на пощенски адрес или
постоянен адрес по лична карта - за идентифициране на съответното
физическо лице ще се окаже прекомерно за редица случаи на
идентификация, особено в електронното пространство. Текстът на чл. 37б,
ал. 1 следва да се прецизира чрез описание на типовете данни и
информация, която следва да се изисква от субекта на данни за
упражняването на неговите права, по начин, който е пропорционален на
възможностите за идентификация спрямо използваната услуга.
I.5. Наименованието на глава осма е „Особени правила за защита на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни от
компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването,
разкриването или наказателното преследване на престъпления или
изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за
обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване“. Същевременно
с тази глава са уредени широк кръг от въпроси, които не са „особени“ във
връзка с обработването на лични данни от компетентни органи, а
напротив – отнасят се до всички администратори на лични данни. Наред с
това с разпоредбата на чл. 43 на практика обхватът на отношенията,
регулирани в глава осма, е разширен до пълния обхват на ОРЗД.
Систематичното тълкуване довежда до извода, че в глава, регулираща
специфични обществени отношения, са поместени разпоредби с общ
характер, в отклонение от разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Указ № 883 за
прилагане на Закона за нормативните актове.
I.6. В разпоредбата на чл. 48, ал. 1 на администратора е вменено
задължението да „прави разграничение между лични данни, основани на
факти, и лични данни, основани на лични оценки“. Не става ясно какво са
конкретните задължения на администратора във връзка с провеждането
на това разграничение. Същевременно неясна е връзката между ал. 1 и
ал. 2, която засяга въпроса с неточни, непълни и неактуални данни.
Разграничението между лични данни, основани на факти, и лични данни,
основани на лични оценки, следва да бъде изяснено също в контекста на
обработването на лични данни за автоматизирано вземане на
индивидуални решения в случаите, в които автоматизирани процеси
създават „нови“ лични данни, които не са директно предоставени от
субекта на данни.
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I.7. Изискванията за информацията, предоставяна при събиране на
лични данни от субекта на данните, по чл. 54, ал. 1 следва да съответстват
на минималния обхват, посочен в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679,
респективно в чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679.
I.8. Изискванията към данните и информацията, до която има право на
достъп субекта на данните, по чл. 55, ал. 1 следва да съответстват на
минималния обхват, посочен в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679.
I.9. Срокът от 60 (шестдесет) дни по чл. 55, ал. 2 и 4 влиза в противоречие
със съображенията, изложени в Регламент (ЕС) 2016/679, където изрично е
посочено, че „[а]дминистраторът следва да бъде задължен да отговоря на
исканията на субекта на данни без ненужно забавяне и най-късно в
рамките на един месец, както и да посочи причините, ако не възнамерява
да се съобрази с тези искания.“
I.10. Съгласно чл. 83 субектът на данни има право да възложи на
юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
обществена полза и развиващо дейност в областта на защитата на
правата и свободите на субектите на данни по отношение на защитата на
техните лични данни, да подаде жалбата от негово име и да упражни от
негово име правата, посочени в чл. 38, 39, 82, ал. 2 и ал. 3. Считаме, че така
наложеното изискване дейността да се възлага само на юридическо лице
с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, е в
разрез с изискването на чл. 80 от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който
структура, организация или сдружение с нестопанска цел, което е
надлежно учредено в съответствие с правото на държава членка, има
уставни цели, които са в обществен интерес, и действа в областта на
защитата на правата и свободите на субекта на данни по отношение на
защитата на неговите лични данни, да подаде жалба от негово име и да
упражни от негово име правата по чл. 77, 78 и 79 от Регламент (ЕС)
2016/679, както и правото на обезщетение по чл. 82 от Регламент (ЕС)
2016/679, когато то е предвидено в правото на държавата членка.
I.11. В проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за
защита на личните данни не са посочени конкретни срокове за приемане
на подзаконовата нормативна уредба по прилагането му. Липсата на
яснота и явен ангажимент на надзорния орган в тази посока поставя
адресатите на закона в ситуация на несигурност относно изискванията,
към които трябва да отговарят и/или мерките, които могат да
предприемат, администраторите и обработващите лични данни, както и
начините, по които допълнително ще бъдат гарантирани правата на
субектите на данни. Предвид важността на обсъждания нормативен акт и
libreresearchgroup.org
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заложените в него изисквания и задължения към администратори и
обработващи лични данни следва да има явен ангажимент от страна на
надзорния орган за изготвянето на подзаконовата нормативна уредба по
прилагането му, или същата – за целите на систематичния подход – да
бъдат част от настоящата обществена консултация.

II.

Автоматизирано
решения

обработване

за

вземане

на

индивидуални

В разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от законопроекта правото на субекта
на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда
правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга
в значителна степен, е приравнено на обща забрана на
автоматизираното вземане на индивидуални решения. Макар и
оспорвано в литературата и практиката,2 такова тълкуване е в съответствие
с възприетите от Работната група по чл. 29 Насоки относно
автоматизираното вземане на решения и профилиране от 3 октомври
2017 (посл. доп. и обн. 6 февруари 2018 г.). Въпреки това, предвиденият със
законопроекта режим има редица слабости, които създават рискове
както за субектите на данни, така и за администраторите. Следните
препоръки могат да бъдат отправени:


Текстът на съображение 71 от ОРЗД предвижда, че „[в]ъв всеки
случай такова обработване следва да подлежи на подходящи
гаранции, които следва да включват конкретна информация за
субекта на данните и правото на човешка намеса, на изразяване на
мнение, на получаване на обяснение за решението, взето в резултат
на такава оценка и на обжалване на решението“ (курсив – наш,
Ф.Л.). Макар и не правно обвързващ, този текст служи като насока
за националния законодател относно изричното закрепване на

Вж. напр. дискусиите и източниците, посочени в бележки под линия у: Wachter,
Sandra, Brent Mittelstadt, and Chris Russell. “Counterfactual Explanations without Opening the
Black Box: Automated Decisions and the GDPR.” ArXiv:1711.00399 [Cs], November 1, 2017.
http://arxiv.org/abs/1711.00399; Wachter, Sandra, Brent Mittelstadt, and Luciano Floridi. “Why
a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data
Protection Regulation.” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network,
December 28, 2016. https://papers.ssrn.com/abstract=2903469; Edwards, Lilian, and Michael
Veale. “Enslaving the Algorithm: From a ‘Right to an Explanation’ to a ‘Right to Better
Decisions’?” SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY: Social Science Research Network, October
13, 2017. https://papers.ssrn.com/abstract=3052831.
2
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т.нар. „право на получаване на обяснение за решение,
основаващо се единствено на автоматизирано обработване“ –
възможност, която за съжаление е пропусната от настоящата
редакция на чл. 52, ал. 1 от законопроекта.


Изричното въвеждане на такова „право на получаване на
обяснение“ би се явило и конкретна „подходяща мярка“ в
националното право на Република България, каквито мерки
предвижда чл. 22.2, б. „б“ и чл. 22.3 от ОРЗД. Закрепването на това
право представлява логическа предпоставка за пълноценното
упражняване на правата на субекта на данни, гарантирани от чл.
22.3 от ОРЗД, а именно: да оспори решението, да изрази гледната
си точка и да получи човешка намеса. Не би било възможно или
пълноценно упражняването на тези права, ако субектът на данни не
е получил адекватно обяснение относно начина, по който дадено
решение е било взето изобщо.



Роля на националния законодател е да предвиди конкретни
изисквания относно информацията, която следва да бъде
предоставена от администратора, и достоверни данни, които да
свидетелстват за факторите, които са участвали при вземането на
решението. В тези случаи законодателят следва да балансира
интереса от въвеждането на такова право за субектите на данни с
риска
от
въвеждането
на
прекомерни
тежести
за
администраторите при предоставянето на такива обяснения по
начин, който лесно може да бъде възприет от човек.



Законодателно следва да бъде блокирана възможността
администраторите на лични данни да избегнат забраната, въведена
от чл. 22 от ОРЗД, като предвидят номинална човешка намеса на
даден етап от обработването с цел да избегнат обхвата на
понятието
„решение,
основаващо
се
единствено
на
автоматизирано обработване“ (курсив – наш, Ф.Л.).



Предвидената с чл. 52, ал. 1 обща забрана се отнася за случаите, в
които вземането на решение поражда „неблагоприятни правни
последици за субекта на данните или съществено го засяга“. Тази
формулировка е в отклонение от целта на нормата, закрепена в чл.
22, ал. 1 от ОРЗД. Регламентът предвижда, че решението следва да
засяга субекта „по подобен начин“ и „значителна степен“, докато
законопроектът предвижда, че забраната се отнася до решение,
което може „съществено да засяга“ субекта, без да използва
сравнително критерият „неблагоприятни правни последици“.
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Законодателно следва да бъде изяснен обхватът на понятието
„решение, което по подобен начин засяга субекта на данни в
значителна степен“. Изричното въвеждане на обективен стандарт,
спрямо който да се преценява дали засягането е в „значителна
степен“ е от основно значение за гарантиране на правната
сигурност. Основаването на тази преценка на субективните
възприятия от гледна точка на субекта на данни би създало опасност
от произволно упражняване на правото на получаване на обяснение
и свързаните с него други права и би застрашило иначе
законосъобразни практики на администраторите на лични данни.


В случаите на решения, основаващо се единствено на
автоматизирано
обработване,
включващо
профилиране,
законопроектът следва да предвиди отклонение от предвиденото в
чл. 12а, ал. 1 изключение относно наличието на търговска,
производствена или друга защитена от закона тайна. Това
отклонение следва да предвиди мерки за защита на търговските
тайни и правата на интелектуална собственост на администратора
в случаите, когато субектите на данни упражняват правото да
получат обяснение. В тази посока може да бъде разширена изрично
компетентността на надзорния орган (КЗЛД) да извършва одити на
системи за автоматизирано вземане на индивидуални решения,
като по този начин се защитават както правата на интелектуална
собственост на администраторите (чрез ограничаване на кръга от
субекти, които имат достъп до информация, която може да е обект
на интелектуална собственост или търговска или друга тайна – напр.
модели за машинно обучение и др.) и същевременно се
гарантират правата на субектите на данни в случаите, когато
обясненията за взетите решения са твърде сложни и изискват
специализирани познания, които надзорният орган би бил в поблагоприятна позиция да притежава.



Настоящата редакция на разпоредбата на чл. 52, ал. 2 от
законопроекта е в отклонение от изричната забрана на чл. 22.4 от
ОРЗД. Предвиденото от законопроекта изключение обхваща
единствено изискването за въвеждане на подходящи мерки за
защита на правата и свободите и легитимните интереси на субекта
на данните. Не са посочени изрично предвидените в чл. 9.2, б. „а“ и
„ж“ правни основания, на които такова обработване е възможно, а
именно: изрично съгласие за обработването на специални
категории лични данни; и необходимост по причини от важен
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обществен интерес на основание правото на Съюза или правото на
държава членка, което е пропорционално на преследваната цел,
зачита същността на правото на защита на данните и предвижда
подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и
интересите на субекта на данните. Законовите основания следва да
бъдат посочени в законопроекта, освен ако законодателят не
упражни дискрецията си съгласно чл. 9.4 от ОРЗД.


Настоящата редакция на разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от
законопроекта въвежда изрична забрана за профилиране, което се
основава на специални категории и води до риск от
дискриминация. Тази забрана се явява частен случай на общата
забрана по чл. 52, ал. 1, доколкото дискриминацията винаги ще
поражда неблагоприятни правни последици за субекта на данни.
Нещо повече, дискриминацията е само един от възможните
рискове, възникващи от профилиране на основание обработване
на специални категории данни.3 Същевременно често в контекста
на обработване на лични данни дискриминацията като риск за
правата на субектите на данни се разглежда като понятие с обхват,
който е по-широк от предвидените в чл. 4, ал. 1 от Закона за защита
от дискриминация признаци. Ето защо подобна изрична забрана,
без да е уточнен обхватът на понятието „дискриминация“, може на
практика да ограничи случаите, в които субектите на данни могат да
се позоват на тази забрана.4 По тази причина следва или
разпоредбата да бъде премахната като частен случай на общата
забрана, или обхватът й да бъде разширен с каталог от рискове,
който да служи като указание за администраторите при извършване
на предвидената в чл. 52, ал. 3 задължителна оценка на
въздействието по чл. 64 от законопроекта.

Други рискове могат да включват напр. „кражба“ на идентичност, function creep,
загуба на контрол над личните данни, spoofing и др. Вж. дискусия относно рисковете
напр. в “The Risks Involved upon the Use of Biometric Data and Biometric Systems” (Chapter 4)
у Kindt, Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications, 2013, Springer, pp. 275401.
4 Вж. напр. дискусията у Goodman, B. “Discrimination, Data Sanitisation and Auditing in
the European Union’s General Data Protection Regulation.” European Data Protection Law
Review 2, no. 4 (2016): 493–506. https://doi.org/10.21552/EDPL/2016/4/8. Посоченото
съображение относно обхвата на понятието се отнася и за разпоредбата на чл. 51, ал. 3
от законопроекта.
3
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III.

Легални дефиниции на понятията „риск“ и „уязвимост“

В §24 от законопроекта е въведена легална дефиниция на понятието
„риск“. Рискът е дефиниран като „функция от вероятността дадена
заплаха да се превърне в потенциална уязвимост и резултатното
въздействие от неблагоприятното събитие върху организацията“.
Посочената дефиниция има своя произход в информационната
сигурност5, но тя не отчита еволюцията на концепцията за риск в правния
режим за защита на личните данни. С приемането на ОРЗД концепцията
за риск претърпява своеобразен „нормативен обрат“, включвайки в
обхвата си не само технически, но и правни критерии, отчитайки
въздействието върху правата и свободите на субектите на данни.
Правният режим за защита на личните данни има за цел да оцени не
риска за организацията, а риска за правата и свободите на субектите на
данни.6 Възприемането на такова стеснено и техническо разбиране за
„риск“ е в противовес с буквата и духа на ОРЗД и не отчита оценките, които
трябва да бъдат извършени спрямо въздействието на обработването на
лични данни върху правата и свободите на субектите на данни спрямо
тяхната лична сфера – както физическа, така и цифрова.
Ето защо така посочената дефиниция следва или да отпадне от
законопроекта, или да бъде ревизирана по начин, който отчита
съотношението между техническото разбиране за „риск“ и риска за
правата и свободите на субектите на данни, който следва от
обработването на лични данни.7
Аналогични съображения могат да бъдат приведени и по отношение
на въведената легална дефиниция на понятието „уязвимост“.

IV.

Технически неточности

IV.1. В подготвената версия на чл. 10, ал. 2, е предложена неправилно
изписана номерация (1, 9-16) относно изпълняваните от Комисия за

5 Вж. напр. Gary Stoneburner, Alice Goguen, and Alexis Feringa. NIST, Risk Management
Guide for Information Technology Systems. Recommendations of the National Institute of
Standards and Technology, 2002, p. 8.
6 Вж. напр. съобр. 75 („рискът за правата и свободите на физическите лица“), съобр.
76 („вероятността и тежестта на риска за правата и свободите“), чл. 25, чл. 32, чл. 35.7, б.
„в“ и др.
7 Вж. повече у Gellert, R. Understanding the risk based approach to data protection: An
analysis of the links between law, regulation, and risk, 2017 (forthcoming).
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защита на личните данни общо девет задачи. Същата следва да бъде
коригирана с номерация от 1 до 9 включително.
IV.2. В чл. 37а, ал. 2 неправилно е цитиран Закона за електронния
документ и електронния подпис. С изменения и допълнения в „Държавен
вестник“, бр. 85 от 24 октомври 2017 г. заглавието на закона е изменено,
както следва: Закон за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.

Оставаме на разположение в случай на необходимост от разяснения
по представеното становище.

С уважение,
Александра Цветкова
Управител на Фондация „ЛИБРе“
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