СТАНОВИЩЕ НА СМТ ПО ЗИД НА ЗЗДЛ
В предвидения срок за обществена консултация на проекта за Закона за
изменение и допълнение на закона за защита на личните данни („ЗИД“),
„Сдружението за модерна търговия“ би желало да изрази своето становище.
Сдружението за модерна търговия („СМТ“, „Сдружение“) обединява търговци,
извършващи дейността си чрез мрежа от магазини в цялата страна. Дейността
на членовете на Сдружението се е свързана с участието им в икономическия и
социалния живот на страната в редица качества – на работодатели, собственици
на значителни активи, страни по договори с доставчици на широк кръг стоки и
услуги, рекламодатели, организатори на социално значими мероприятия и
много други. Значителна част от дейността на членовете на СМТ е
международна, преимуществено с партньори от други страни-членки на ЕС.
Част от дружествата в СМТ са част от международни икономически групи.
Широкият мащаб и разнообразният характер на дейността на членовете на СМТ
обуславя и непрекъснатата работа с лични данни, което е причина и за пряката
им заинтересованост от това, законодателството в тази област да бъде ясно,
отговарящо на високи стандарти и постигащи целите си по възможно най-лек за
бизнеса, а, вследствие на това – и за потребителите – начин.
Предвид горното, представяме няколко конкретни бележки по текста на
предложения проект за законови промени:
1.
В §6, т. 2 от проекта за ЗИД е посочен новият текст на чл. 10, ал. 2 от
ЗЗЛД. Той съдържа текстовете на т. 1 и точки от 9 до 16. Доколкото ал. 2
всъщност е ал. 1 от предишната редакция на ЗЗЛД, в която действащи са и т. от
2 до 8, то остава въпросът дали тези законови текстове са отменени или не. От
текста на §6 на ЗИД по-скоро следва да се направи извод, че текстовете са
отменени, още повече, че съдържанието им предполага това – така например т.2
предвижда поддържане на регистър на администраторите на лични данни и
водените от тях регистри, а в мотивите към ЗИД изрично е посочено, че това
задължение за регистрация отпада. Освен това, предвидените в Общия
регламент за защита на личните данни регистри на дейности по обработка на
данни, поддържани от администраторите на лични данни, следва да заменят
досегашната регистрация. Ето защо, в настоящия документ приемаме, че
посочените текстове на т. 2-8 са отменени, но предлагаме това да бъде изрично
записано в ЗИД, с цел по-голяма прецизност на текста.

В чл. 10, т. 9, т. 14, 15 и 16, (които вероятно следва да бъдат съответно т. 2
и 6, 7 и 8) са предвидени правомощия на КЗЛД, свързани с издаване на
различни актове. От съществено значение е текстовете да се прецизират, тъй
като от характера на актовете, издавани от Комисията, зависи редът, по който
следва да бъдат приемани, изменяни и съответно – отменяни.
От формулировката на т. 9 и т. 14 може да се заключи, че целта на
законодателя е КЗЛД да издава и нормативни актове, които са различни от тези
по АПК. Извеждането на критериите за акредитация, насоките, препоръките и
т.н. по начина, по който е направено в т. 15 и 16, поражда неяснота относно
тяхната правна същност и дава основание да се направи извод, че те са
различни от актовете по т. 9 и т. 14.
Не става ясно защо правомощието за издаване на кодекси за поведение и
даването на задължителни предписания от страна на Комисията не е упоменато
в ал. 2, където е систематичното му място, а е предвидено в отделна ал. 5.
Отделянето на това правомощие създава неяснота относно правния характер на
предвидените в ал. 5 актове.
2. В законопроекта липсва дефиниция на понятието “заинтересовано лице” по
смисъла на чл. 12, ал. 4, което може да създаде затруднения и противоречива
практика при прилагането и контрола. Не става ясно дали има разлика между
хипотезите „по молба на заинтересовано лице“ и „след подаден сигнал“, вкл.
дали в първия случай КЗЛД е длъжна да осъществи проверка. Ако това не е
така, то предвиждането и на двете хипотези е излишно.
3. Чл. 12а следва да се допълни и да се предвиди ред за опазване на
производствената и търговска тайна, например както е уредено от Закона за
защита на конкуренцията в чл. 55.
4. Относно чл. 25б считаме, че прагът от 10 000 физически лица е много нисък
и лесно достижим при хипотезата на обработване на лични данни дори
единствено посредством видеонаблюдение. Назначаването на длъжностно лице
по защита на данните води до необоснована административна тежест и
финансови затруднения, особено за малкия и средния бизнес.
5. Относно чл. 25в следва да се отбележи, че текстът не следва да създава
противоречие с други действащи разпоредби в същата област – напр. чл. 11а от
Закона за закрила на детето, Закона за лицата и семейството, Семейния кодекс.
При прилагането на разпоредбата следва да е ясно, че е достатъчно съгласието

само на едно от лицата, упражняващо родителски права, в съответствие с чл.
123, ал. 1 от СК. В този смисъл е добре да се предвиди и съответна промяна в
Закона за закрила на детето.
В законопроекта е предвидена по-ниска от посочената в Регламента
възраст, като обаче не е посочено в какво се изразяват изискуемите от чл. 8,
пар. 2 от Регламента т. нар. „разумни усилия за удостоверяване, че
съгласието е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за
детето („като взема предвид наличната технология“). Следва да се
регламентират ясни критерии в тази връзка, за да могат администраторите да
съобразят своята дейност с тях и да следят по-ефективно за спазването на
нормативното задължение. В противен случай ще са налице различни практики
по отношение на личните данни на непълнолетни лица и недостатъчна степен
на защита на по-уязвимата част субектите на лични данни.
6. В чл. 25г, ал. 1 се въвежда недопускане на общодостъпност на ЕГН/ЛНЧ, като
не са предвидени нито ред и условия, нито изменения в съответните закони,
като например Закона за търговския регистър, които да гарантират това
правило.
7. § 15 въвежда нов чл. 25и, разпоредбата на който е неясна и може да се
тълкува многозначно, включително в противоречие с Общия регламент за
защита на личните данни.
От текста на разпоредбата може да се направи извод, че за да се
обработват лични данни на работника/служителя, е достатъчно работодателят
да ги е поискал или обработката да е предвидена в нормативен акт. За
обработката на други данни се изисква съгласие на работника.
На първо място, Регламентът ясно е предвидил основанията за
обработване на лични данни. Искането на дадени данни не може да бъде
самостоятелно правно основание, доколкото е възможно да бъдат поискани
лични данни за които има правно основание, или такива за които няма правно
основание за обработването им. Създава се неяснота какво се има предвид под
„поискал“ и на кой етап работодателят може да ги иска – във връзка със
започването на трудовото правоотношение или и след това. Ако може да се
искат данни и след започването на трудовото правоотношение, тогава отпада
необходимостта от съгласие на работника, доколкото по всяко време могат
допълнително да бъдат поискани и други лични данни. Липсват изисквания за
форма на това искане, доказването му, при какви обстоятелства да се иска. Тази

неяснота може да доведе то тълкуване, което да изключи предвидени в
регламента основания за обработка.
На следващо място, в случай че липсва искане или предвидена в
нормативен акт обработка на лични данни, следва да се иска съгласие на
работника. В Регламента ясно се посочва на какви изисквания трябва да
отговаря съгласието. При отношенията работодател – работник, предвид
подчинеността на работника, е трудно да се приеме, че съгласието би било
дадено свободно.
Отделно, освен възможността за неоснователната обработка на лични
данни, които са „поискани“, също е неоснователно да бъдат обработвани лични
данни, за които няма необходимост, въпреки даденото съгласие на работника,
дори да приемем, че съгласието е дадено свободно. Това противоречи на
принципите на Регламента, както и на предвидения в ЗИД текст на чл. 25а.
Предвид посочените аргументи, предложената разпоредбата на чл. 25и
внася несигурност и следва да бъде коригирана.
8. В § 18 новият текст на чл. 37а неправилно реферира към Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги с предишното
им наименование. Заявлението следва да бъде подадено по реда на Закона за
електронното управление.
9. В чл. 61, ал. 2 Законопроектът използва термина „добавя” друг обработващ
лични данни, докато ал. 3, т. 6 от същата разпоредба използва термина
„включване” на друг обработващ. Предвид необходимостта от унифициране на
терминологията е препоръчително законопроектът да бъде възприет термина,
използван и в официалния превод на Регламента, а именно: „включва/не”.
10. Едни от най-съществените разпоредби на ЗИД на ЗЗЛД са свързани с
контрола за прилагане на закона. С цел избягване на хаотично и противоречиво
прилагане, което поради размера на санкциите може да доведе до сериозни
финансови последици за администраторите, следва да се обърне специално
внимание на санкционните разпоредби.
Макар законопроектът да предвижда изменения в чл. 38 от ЗЗЛД, както и
нови административнонаказателни разпоредби, не е решен проблемът, който и
до сега съществуваше в ЗЗЛД, а именно – налагането на санкции по два
напълно различни един от друг процесуални реда.

В новата редакция на чл. 38, ал. 3 се запазва положението, при което
КЗЛД се произнася с решение, с което може да наложи административно
наказание. Решението според предложената редакция на чл. 38, ал. 6 се обжалва
по реда на АПК.
В същото време, в Административнонаказателните разпоредби на закона
се запазва друг подход, като санкциите по чл. 85 и 86 се налагат и обжалват по
реда на ЗАНН.
При сега действащата редакция на ЗЗЛД, този двоен режим на санкциите
води до редица неясноти, включително спорове за подсъдност и необходимост
съдът да запълва празнотите в правото чрез практиката си. Този проблем ще се
изостри с промените, предвидени в ЗИД и Общия регламент за защита на
личните данни.
Санкции по чл. 38, ал. 3, могат да бъдат наложени за изключително широк
кръг от нарушения - при нарушаване на правата на субект на данни по
Регламент (ЕС) 2016/679 (чл. 38, ал. 3 от предложената редакция на ЗЗЛД).
Такива права на субектите са изброени например в новите чл. 54-56, така че
може да се приеме, че нарушения по тези текстове подлежат на санкция по чл.
38, ал.3. За нарушения на същите чл. 54-56 обаче чл. 85, ал. 1 предвижда
санкции, които, както изглежда, се налагат, съгласно чл. 87, и то по реда на
ЗАНН – чрез Наказателно постановление на Председателя на КЗЛД, а не чрез
решение на колективния орган, както изисква чл. 38, ал. 3.
Съпоставяйки новия текст на чл. 38, ал. 3 с предложените
Административнонаказателни разпоредби се забелязват множество подобни
неясноти и нормативни конфликти. За едни и същи нарушения ЗИД предвижда
различен ред за наказване и различен ред за съдебен контрол на наложените
санкции.
Неясен остава въпросът и какви санкции следва да бъдат наложени при
прилагането на чл. 38, ал. 3. Този въпрос не е ясно решен и в настоящата
редакция на ЗЗЛД, като законодателната празнота е запълнена от практиката на
КЗЛД и упражняващите контрол над нея съдилища. Смятаме обаче, че е
допуснато
нарушение
на
принципа
на
законоустановеност
на
административните наказания – несъвършенство в законодателството, което,
предвид новите завишени санкции, следва да бъде отстранено. В този смисъл,
законодателят следва да използва предстоящите промени в закона и да разреши
описаните нормативни конфликти и празноти еднозначно.
Подобно еднозначно решение би било законът да въведе единен ред за налагане

на санкции, бил той чрез решения на комисията като колегиален орган, които да
подлежат на контрол по АПК, или чрез наказателни постановления по ред на
ЗАНН. При възприемане на подобен единен подход следва да се отчетат и
спецификите на посочените два процесуални закона, като се прецени,
например, доколко е целесъобразно дела относно драстично увеличените
санкции да бъдат подсъдни на административните съдилища като втора
инстанция, както предвижда ЗАНН, а не на ВАС.
Следва да отпаднат минималните прагове, установени в чл. 85, тъй като
въвеждането им създава реална опасност от налагане на непропорционални на
нарушението санкции, които могат да имат необратими последици за по-малки
администратори.
В заключение следва да се добави, че измененията в закона са
многобройни и съществени. От действащия закон остават непроменени не
повече от 25 алинеи. По тази причина подходът на законодателя не следва да
бъде приемането на изменителен закон, а да предложи въвеждане на изцяло нов
закон.
В тази връзка следва да се отбележи, че предвид важността и степента на
социална значимост на урежданите обществени отношения, предоставеният
срок за обществено обсъждане е недостатъчен - 6 от предоставените 14 дни за
обществено обсъждане са неприсъствени. Разпоредбите за съкращаване на
срока са неаргументирани. С оглед осигуряване на възможността за
запознаване със законопроекта от страна на заинтересованите лица и спазване
на изискванията на ЗНА е необходимо или да се да се удължи срокът за
изпращане на становища с цел максимално отразяване на общественото
мнение по отношение на новата нормативна уредба или да се приеме изцяло
нов закон.
Във основа на изложеното дотук, считаме, че предложеният законопроект
се нуждае от преработване на редица текстове. Влизането в сила на Общия
регламент за защита на личните данни изисква съответни национални мерки от
страна на българския законодател, като предложеният проект е крачка в тази
посока. Вярваме, че предвид нарастващото значение на защитата на данните,
приемането му следва да бъде извършено с изключително голямо внимание и
задълбочен анализ на последиците от прилаганите промени. Надяваме се
направените с настоящото становище предложения да бъдат взети предвид и да
послужат за подобряването на правната уредба, от което биха имали полза
както българските държавни институции, така и бизнесът, чийто представител е
Сдружението за модерна търговия и най-вече българските граждани.

