СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ
1000 София, ул. “Пиротска" № 7
е-таil: sub@sub.bg

тел./факс: 0359-2987-83-90

ОБОБЩЕНО СТАНОВИЩЕ НА
УЧАСТНИЦИТЕ В КРЪГЛА МАСА ЗА
ОБСЪЖДАНЕ НА ЗИД НА ЗЗЛД
В указания срок от вносителя на Закона за изменение и допълнение
на Закона за защита на личните данни (ЗИД на ЗЗЛД) - Министерство на
вътрешните работи, на 11-ти май 2018 г., беше проведен дискусионен
форум - Кръгла маса за обсъждане на предложения проектозакон.
Организатори на форума бяха Съюзът на юристите в България,
Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни
съдии и Центърът за оценка за въздействие на законодателството.
В обсъждането участваха представители на Министерство на
вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Комисията за защита
на личните данни, Апелативен съд – Бургас, Върховен административен
съд, Софийски районен съд, Районен съд – Перник, Министерски съвет дирекция „Модернизация на администрацията“, АПИС- ЕВРОПА АД,
Програма достъп до информация, Българската стопанска камара,
Институтът за държавата и правото към БАН, Американската търговска
камара, Софийска адвокатска колегия, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, Министерство на
земеделието, храните и горите, Министерство на външните работи,
КПКОНПИ, Нотариална камара на РБ, Национален съюз на
юрисконсултите, Агенцията по вписванията, Държавна агенция
„Електронно управление“ (ДАЕУ), Международен институт по бизнес
анализ, Виваком, Българска асоциация по информационни технологии
(БАИТ), Екофарм ЕООД, Асоциацията на счетоводителите и счетоводните
предприятия (АССП), Катон ЕООД, Крестон Бул Мар, Камара на
автомобилните превозвачи, Камара на строителите в България,
Иновативни финанси холдинг, Рила Солюшънс ЕАД, Л-Клас ООД, НС на
ТПК, Асоциация на българските спедитори, АСО София ООД, Област
София град, Балкан Сървисис ООД, Застрахователен Брокер ТТ Инс ЕООД
(Застрахователен брокер), Топлофикация-Сливен, Главна дирекция
„Гражданска
въздухоплавателна
администрация“,
Центърът
за
модернизирани политики, Списание „Правен свят“, Списание „Аз буки“,

списание „Общество и право“, и на други организации от
неправителствения сектор и бизнеса.
Кръглата маса беше открита от председателя на СЮБ г-н Вл. Славов
и модератора на срещата - г-жа Зинаида Златанова След направените
Експозета направиха вносителя на проектозакона - зам.-министър на
вътрешните работи Красимир Ципов и представители на КЗЛД.
Очертаха се следните преобладаващи мнения и становища:
1. Относно философията на закона:
- споделено беше мнението, че подходът да има един нормативен акт е
правилен, както и е положително отпадането на досегашния
регистрационен режим;
- постави се въпрос относно структурата на закона - какви са причините
да отпаднат разпоредби, които касаят основни права, макар и те да са
уредени в Регламент 2016/679, който принципно засилва защитата им, а
други текстове да бъдат детайлно уредени. Посочени са данни, че около
50% от текстовете на предложения проектозакон, възпроизвеждат тези
на Регламента. Същата констатация важи и за цитатите и препратките
към него. Пример: не би следвало чл. 1 - 4 от досегашния ЗЗЛД да
отпадне, тъй като урежда принципите за защита на личните данни и
баланса между отделните права.
Становището е, че това не е правилен подход и вносителят следва да
предприеме концептуални промени или нов закон. В случай, че
изложената теза не бъде възприета, правилният път би бил да се въведат
прозрачни критерии.
- предлага се по-добър баланс между свобода на изразяването и
защитата на личните данни;
- от прочита на проектозакона се остава с общото впечатление за
повече обвинителен уклон - надзор и санкциониране, а не съдействие за
постигане целите на Регламента, в частност: дали приложението на
Регламента от конкретния администратор осигурява в достатъчна степен
"защита на основните права и свободи“ . В тази връзка
- Комисията би следвало да се ангажира с предварителни, обвързващи
ги становища по запитване на администратор, а не по техен почин.
- в хода на дискусията беше изразено и различно становище, че не
бива да се смесват двете права - това на свободно изразяване и
правото на гражданите да бъдат защитени личните им данни.
Всички участници в дискусията категорично се обединиха около
предложението да се намерят механизми за по- добър баланс при уреждане
този вид обществени отношения.
2. Относно терминологията:
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-да се прецизират използвани термини, тъй като има такива, които не
съответстват на възприетата правна терминология (посочен е пример с
„неверни данни“);
-да се уточнят понятията „мащабност“ и „неограниченост“ при
обработването на данните.
3. По отношение формулировката на чл. 25, б. “г“, ал. 2 - недостатъчно
ясно разписана правна норма относно възможността за търсене в
регистрите (да не се създават пречки и да не отпада ЕГН като
идентификатор за търсене). Липсват мотиви за възприетия вариант.
4. Относно чл. 25, б. “б“ - Да се прецизира цифрата 10 000 за какъв период
се отнася, като беше изразено становище и, че не е необходимо да има
посочен брой, което се възприема като тежест, а не като облекчение на
въведения режим;
-бройката от 10 хиляди субекта на данните да се специфицира
относно 2-те хипотези за назначаване на DPO в чл. 37 (наблюдение на
субекти на данни и обработка на чувствителни данни), а не да се
разширява регламентът толкова много. Нещо като "Мащабно по смисъла
на чл. 37(1)(б) и (в) означава обработка на над 10 хиляди субекта на
данните". Да се включи критерий за системност на обработката. Да се
помисли също и за вдигане на този праг, за да не се превърне
задължението на определяне на длъжностното лице по защита на данните
в прекомерно бреме за малки и средни предприятия
5. За ролята на адвоката и правната уредба в предлагания
проектозакон:
- Законът за адвокатурата урежда изчерпателно задълженията на
адвоката и отношенията на доверителност при опазване на тайната на
неговите клиенти, поради което следва да се премахне възможността на
надзорния орган да прави проверки, освен такива, свързани с формалното
спазване на закона. Тази възможност е в противоречие със специалния
закон, уреждащ правата и задълженията на адвоката. Също така, ако се
следва логиката на чл. 23 от Регламента, би могло да се предвиди
адвокатската професия да бъде включена в изброените в цитирания текст,
дейности.
(Изчерпателно становище по този въпрос ще бъде изпратено от ВАС до
КЗЛД и вносителя на проекта - МВР).
6. Относно въведения минимум на санкцията от 10000 лв. - Да бъде
намален или напълно да отпадне. Посочените аргументи в подкрепа на
тази теза са:
- икономическото състояние на държавата, съпоставено с други
европейски държави;
- липсата на такъв минимален праг в законодателството на държави
като Великобритания и Франция, а в Испания - само в размер на 900 евро;
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- текстът препраща към чл. 83 от Регламента, в който е уредено
налагане на административни санкции, както за съществени нарушения,
така и за редица чисто формални нарушения. В Регламента обаче не е
предвиден минимален праг на санкции, което дава по-добра възможност за
съобразяване на размера на санкцията с тежестта на нарушението и
спазването на принципа на пропорционалността. Ако не се промени
нормата на чл. 85 от ЗЗЛД, е възможно да се стигне до непропорционални
на характера на нарушенията санкции и дори до злоупотреби.
В дискусията беше застъпена и друга теза: Поради това, че в ЗАНН
са определени граници, не е възможно законодателят да не определи
такава в съответствие с раздел V от същия.
7. Да се уточни кой ще е адресат на санкциите по чл. 85-87 от ЗИД на
ЗЗЛД - от кого ще се събират - по ЗАНН; органа на ДПО или друг.
8. Други мнения и предложения:
- да се въведе електронната идентификация, която ще реши до
голяма степен проблемите с използването на ЕГН-то като "парола". (Ще
бъде изпратено подробно становище относно използването на ЕГН в
електронните услуги).
- процесът по упражняване на правата на субектите на данните
трябва да е по-малко бюрократичен - т.е. или да отпадне изцяло
изискването за формата, или да се определи, че е възможно да се
упражняват и през потребителски интерфейс след идентификация с
потребителско име и парола. Това НЕ противоречи на принципа за
отчетност, тъй като действия в електронна среда могат да бъдат записвани
ползвани като доказателства;
- не се подкрепя копирането на текстове от Регламента в ЗЗЛД, тъй
като във времето могат да се "разминат". Предложението е да се използват
препратки към регламента, така че ако ЗЗЛД се чете с правноинформационна система, де факто да изглежда като един нормативен акт;
- да се промени наименованието на закона - Закон за защита на
личните данни на физическите лица;
- чл. 15, ал. 1 - Не се възприема КЗЛД да провежда образователни и
обучителни мероприятия, тъй като съществуват опасения за
неравнопоставеност между преминалите такива обучения и останалите
ДПО;
- Да се въведе по прецизно регламентиране на въведените регистри,
за да е ясно кои лица ще бъдат включени в тях ;
- Да се ограничи кръга на лицата с право да подават сигнали за
допуснати нарушения на закона до тези, които имат правен интерес.
Аргумент: да не се стига до злоупотреба с права.
В заключение, всички участници в дискусията се обединиха около
следното становище:
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- за обсъждането на ЗИД на ЗЗЛД е предвиден изключително малък
срок - 14 дни, който е различен от общоприетия 30 дневен срок, без да са
изложени мотиви, които да обосновават подобно решение. Точно
обратното, материята е сложна, свързана с прилагане на нов Регламент и
Директива.
Положително би било, ако вносителят предприеме действия за
удължаване на срока, което би довело до по-задълбочен анализ на
проектозакона и по-активна намеса на експерти, бизнес и гражданско
общество.
ЗА ОРГАНИЗАТОРИТЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ:
(ВЛ. СЛАВОВ)
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