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ИНСТРУКЦИЯ	
на	ИРИСИСТ	ЕООД	

за	мерките	за	защита	на	личните	данни	съгласно	Регламент	2016/679	

(приета	със	Заповед	№	051/23.05.2018	г.	)	

	

ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ	

Чл.	 1.	 Настоящата	 Инструкция	 урежда	 организацията	 и	 вътрешния	 ред	 на	 ИРИСИСТ	
ЕООД,	 наричано	 по-нататък	 и	 “Дружеството”,	 като	 администратор	 на	 лични	 данни,	 както	 и	
нивото	 на	 технически	 и	 организационни	 мерки	 при	 обработване	 на	 лични	 данни	 и	
допустимия	вид	защита.	

Чл.	2.	Настоящата	Инструкция	е	изготвена	в	съответствие	с	разпоредбите	на	чл.	23,	ал.	4	
и	чл.	24,	ал.	4	от	Закона	за	защита	на	личните	данни	(ЗЗЛД)	и	Наредба	№	1	от	30.01.2013	г.	за	
минималното	 ниво	 на	 технически	 и	 организационни	 мерки	 и	 допустимия	 вид	 защита	 на	
личните	данни	(Наредба	№	1)	и	цели	защита	на	интересите	на	клиентите	-	физически	лица	и	
физическите	лица,	представялващи	юридическите,	както	и	на	служителите	на	ИРИСИСТ	ЕООД	
от	незаконосъобразно	и	недобросъвестно	обработване	на	личните	им	данни.	

Чл.	3.	(1)	ИРИСИСТ	ЕООД	е	юридическо	лице,	регистрирано	по	фирмено	дело	7221/2000	
г.	по	описа	на	Софийски	Градски	Съд	с	ЕИК	130299043.	

(2)	ИРИСИСТ	ЕООД	е	със	седалище	в	с.	Панчарево,	общ.	Столична,	ул.	Риляник	19.	

Чл.	4.	За	целите	на	настоящата	Инструкция	понятията	по-долу	имат	следното	значение:	

1.	„Лични	 данни”	са	 всяка	 информация,	 отнасяща	 се	 до	 служители	 (физически	 лица);	
клинети	 и	 доставчици	 (физически	 лица	 и/или	 физическите	 лица,	 представляващи	
юридическите	 лица)	 на	 ИРИСИСТ	 ЕООД,	 чрез	 която	 са	 идентифицирани	 или	 чрез	 която	
същите	могат	да	бъдат	идентифицирани	пряко	или	непряко	чрез	идентификационен	номер	
или	чрез	един	или	повече	специфични	признаци.	

2.	„Обработване	на	 лични	данни”	е	 всяко	действие	или	 съвкупност	 от	действия,	 които	
ИРИСИСТ	ЕООД	извършва	по	отношение	на	личните	данни	с	автоматични	или	неавтоматични	
средства	 (събиране,	 записване,	 организиране,	 съхраняване,	 адаптиране	 или	 изменение,	
възстановяване,	 консултиране,	 употреба,	 разкриване	 чрез	 предаване,	 разпространяване,	
предоставяне,	актуализиране	или	комбиниране,	блокиране,	заличаване	или	унищожаване	и	
др.).	

3.	„Администратор	 на	 лични	 данни”	е	 ИРИСИСТ	 ЕООД,	 което	 самостоятелно	 или	 чрез	
възлагане	на	друго	лице	обработва	лични	данни.	

4.	„Специфични	 признаци”	са	 признаци,	 свързани	 с	 физическа,	 физиологична,	
генетична,	 психическа,	 психологическа,	 икономическа,	 културна,	 социална	 или	 друга	
идентичност	на	лицето.	
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5.	„Регистър	на	лични	данни”	е	структурирана	съвкупност	от	лични	данни,	достъпна	по	
определени	критерии	 съобразно	вътрешните	документи	на	ИРИСИСТ	ЕООД,	 която	може	да	
бъде	разпределена	на	функционален	принцип.	

6.	„Съгласие	на	физическо	лице”	е	всяко	свободно	изразено,	конкретно	и	информирано	
волеизявление,	с	което	физическото	лице,	за	което	се	отнасят	личните	данни,	недвусмислено	
се	съгласява	те	да	бъдат	обработвани.	

Чл.	5.	 (1)	Настоящата	Инструкция	урежда	организацията	на	обработване	и	защитата	на	
лични	 данни	 на	 работниците/служителите,	 включително	 и	 на	 кандидатите	 за	 работа	 в	
Дружеството,	на	контрагентите	и	партньорите	на	Дружеството,	както	и	на	всички	други	групи	
физически	лица,	с	които	Дружеството	влиза	в	отношения	при	осъществяването	на	дейността	
си.		

(2)	ИРИСИСТ	ЕООД	обработва	законно	събрани	лични	данни,	необходими	за	конкретни	
и	точно	определени	законни	цели	и	само	определя	целите	и	средствата	за	обработването	им.	
Така	Дружеството	оперира	като	администратор	на	лични	данни.	

(3)	 В	 случаите,	 в	 които	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 обработва	 лични	 данни	 за	 цели,	 определени	
самостоятелно	от	трето	лице	или	целите	са	определени	съвместно	от	ИРИСИСТ	ЕООД	и	трето	
лице,	 Дружеството	 има	 функцията	 или	 на	 обработващ	 лични	 данни	 (ако	 целите	 са	
определени	от	лицето,	което	е	възложило	обработването)	или	на	съадминистратор.	

	(4)	 Ако	 конкретната	 цел	 или	 цели,	 за	 които	 се	 обработват	 лични	 данни	 от	 ИРИСИСТ	
ЕООД,	не	изискват	или	вече	не	изискват	идентифициране	на	субекта	на	данните,	Дружеството	
не	е	задължено	да	поддържа,	да	се	сдобие	или	да	обработи	допълнителна	информация	за	да	
идентифицира	субекта	на	данните,	с	едиствена	цел	да	докаже	изпълнението	на	изискванията	
на	Регламент	2016/679.	

	
ОБХВАТ	

Чл.	 6.	 Настоящата	 Инструкция	 е	 задължителна	 за	 Обработващи	 лични	 данни,	
определени	от	Администратора	на	лични	данни	–	Дружеството.	

Чл.	7.	Всички	служители	на	ИРИСИСТ	ЕООД	при	постъпване	на	работа	се	задължават	да	
спазват	 конфиденциалност	 по	 отношение	 на	 базата	 данни	 с	 клиенти	 и	 доставчици	 на	
Дружеството,	в	т.	ч.	лични	данни,	както	и	да	не	разгласяват	данни	и	информация,	станали	им	
известни	при	и	по	повод	изпълнение	на	служебните	им	задължения.	

СЪБИРАНЕ	НА	ЛИЧНИ	ДАННИ	

Чл.	 8.		 ИРИСИСТ	 ЕООД	 определя	 следните	 категории	 субекти	 и	 данни	 за	 целите	 на	
настоящата	инструкция:	

(1)	Лични	данни		са	всяка	информация,	свързана	с	идентифицирано	физическо	лице	или	
физическо	 лице,	 което	 може	 да	 бъде	 идентифицирано	 („Субект	 на	 данни“),	 а	 именно	
следните	категории	лица:	
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− служители	на	Дружеството,	включително	кандидати	за	работа	
− лица,	представляващи	контрагентите	и	партньорите	на	Дружеството	
− лица	за	контакт	в	дружествата,	с	които	ИРИСИСТ	ЕООД	има	бизнес	взаимоотношения;	
− лица,	които	се	регистрират	с	цел	използване	на	онлайн-магазин	
	
(2)	ИРИСИСТ	ЕООД	събира	и	обработва	лични	данни	със	следните	цели:	

− за	подбор	и	назначаване	на	нови	служители	
− за	осигуряване	законността	на	трудовите	правоотношения	
− за	съставяне	и	изготвяне	на	документи,	свързани	с	дейността	на	Дружеството	
− за	осъществяване	на	търговската	дейност	на	Дружеството	
− за	водене	на	счетоводна	отчетност		
− за	адекватно	и	конкретно	изплънение	изискванията	на	нормативната	уредба,	свързана	

с	дейността	на	Дружеството	
	

ОБРАБОТВАНЕ	И	СЪХРАНЕНИЕ	НА	ЛИЧНИ	ДАННИ	
	

Чл.	9.	ИРИСИСТ	ЕООД	прилага	адекватна	защита	на	личните	данни,	която	включва:		

− Физическа	защита;	
− Персонална	защита;	
− Документална	защита;	
− Защита	на	информационни	системи	и	мрежи;	
− Криптографска	защита.	

Чл.	10.	 (1)	Личните	данни	се	 събират	 за	конкретни,	 точно	определени	от	 закона	цели,	
обработват	се	законосъобразно	и	добросъвестно	и	не	могат	да	се	обработват	допълнително	
по	начин,	несъвместим	с	тези	цели.		

(2)	Личните	данни	се	съхраняват	на	хартиен,	технически	или	електронен	носител,	само	
за	времето,	необходимо	за		изпълнение	на	правомощия,	правни	задължения	на	Дружеството	
и	нормалното	му	функциониране.	

(3)	 Събирането,	 обработването	 и	 съхраняването	 на	 лични	 данни	 в	 регистрите	 на	
ИРИСИСТ	ЕООД	се	извършва	на	хартиен,	 технически	или	електронен	носител	в	помещения,	
съобразно	с	предвидените	мерки	за	защита	и	оценката	на	подходящото	ниво	на	сигурност	на	
съответния	регистър.	

(4)	 Личните	 данни	 в	 регистрите	 на	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 подлежат	 на	 актуализиране	 (при	
необходимост).	Това	се	извършва,	когато	се	установи,	че	 те	са	неточни	или	не	отговарят	на	
целите,	за	които	се	обработват.	

Чл.	 11.	 Когато	 не	 са	 налице	 хипотезите	 на	 чл.	 6,	 пар.	 1,	 б.	 „б“	 –	 „	 е“	 от	 Регламент	
2016/679,	физическите	лица,	чиито	лични	данни	се	обработват	от	ИРИСИСТ	ЕООД,	подписват	
декларация	за	съгласие	по	образец	(Приложение	№	1).	

Чл.	12.	Право	на	достъп	до	регистрите	с	лични	данни	имат:	
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(1)	 Лицата,	 за	 които	 се	 отнасят	 данните	 в	 регистъра,	 само	 по	 тяхно	 изрично	 писмено	
искане;	

(2)	 Обработващите	 лични	 данни	 на	 ИРИСИСТ	 ЕООД,	 съобразно	 възложените	 им	
правомощия	и	оторизираните	работници	и	служители	на	Дружеството,	както	и	обработващи	
лични	данни,	на	които	администраторът	е	възложил	обработването	на	данни	от	съответния	
регистър	при	условията	на	чл.	28	от	Общия	регламент	относно	защитата	на	данните.	

(3)	 Оторизирането	 на	 работници	 и	 служители	 се	 извършва	 на	 база	 длъжностна	
характеристика	или	чрез	изрична	Заповед	на	Управителя	на	ИРИСИСТ	ЕООД.	

(4)	 Работниците	 и	 служители	 носят	 отговорност	 за	 осигуряване	 и	 гарантиране	 на	
регламентиран	 достъп	 до	 служебните	 помещения	 и	 опазване	 на	 регистрите,	 съдържащи	
лични	 данни.	 Всяко	 умишлено	 нарушение	 на	 правилата	 и	 ограниченията	 за	 достъп	 до	
личните	данни	от	персонала	може	да	бъде	основание	за	налагане	на	дисциплинарни	санкции	
по	отношение	на	съответните	работници	и	служители.	

(5)	 Обработващите	 лица	 нямат	 право	 да	 разпространяват	 информация	 за	 личните	
данни,	станали	им	известни	при	и	по	повод	изпълнение	на	служебните	им	задължения.	

Чл.	13.	(1)	Документите	и	досиетата,	по	които	работата	е	приключила,	се	архивират.	

(2)	Трайното	съхраняване	за	нуждите	на	архивирането	на	документи,	съдържащи	лични	
данни,	 се	 извършва	 на	 хартиен	 носител	 в	 помещения,	 определени	 за	 архив,	 за	 срокове,	
съобразени	 с	 действащото	 законодателство.	 Помещенията,	 определени	 за	 архив,	 са	
оборудвани	с	пожароизвестителни	системи	и	пожарогасители,	 със	 съответните	заключващи	
системи.	

(3)	Документите	на	електронен	носител	се	съхраняват	в	специализирана	директория	на	
главен	сървър	на	ИРИСИСТ	ЕООД.	Достъп	до	архивите	имат	само	операторът	на	лични	данни	
и	оторизираните	длъжностни	лица.	

Чл.	 14.	 (1)	 С	 оглед	 защита	 на	 хартиените,	 техническите	 и	 информационните	 ресурси	
всички	служители	са	длъжни	да	спазват	правилата	за	противопожарна	безопасност.		

(2)	 Служителите	 преминават	 задължителен	 инструктаж	 за	 запознаване	 с	 правилата	 за	
Противопожарна	 безопасност	 най-малко	 веднъж	 годишно.	 За	 проведения	 инструктаж	 се	
съставя	Протокол	по	образец,	съгласно	Приложение	№	2.	

Чл.	 15.	 (1)	 Веднъж	 годишно	 се	 извършва	 периодична	 проверка	 за	 състоянието,	
актуалността	 и	 целостта	 на	 личните	 данни,	 съдържащи	 се	 в	 регистъра	 на	 ИРИСИСТ	 ЕООД.	
Проверките	 се	 извършват	 от	 комисия,	 включваща	 оператора	 на	 лични	 данни	 и	 съответно	
оторизирани	служители	на	Дружеството.		

Чл.	16.	 (1)	При	регистриране	на	неправомерен	достъп	до	информационните	масиви	за	
лични	данни,	или	при	друг	инцидент,	нарушаващ	сигурността	на	личните	данни,	служителят,	
констатирал	нарушението,	 незабавно	докладва	 за	 това	на	прекия	 си	ръководител,	 който	от	
своя	страна	е	длъжен,	своевременно	да	информира	отговорното	лице	по	защита	на	данните	
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за	инцидента.	Уведомяването	за	инцидент	се	извършва	писмено,	по	електронен	път	или	по	
друг	начин,	 който	позволява	да	 се	 установи	извършването	му	и	да	 се	 спази	изискването	 за	
уведомяванена	 Комисията	 за	 защита	 на	 личните	 данни	 в	 срок	 от	 72	 часа	 от	 узнаването	 за	
инцидента.		

(2)	 Процесът	 по	 докладване	 и	 управление	 на	 инциденти	 задължително	 включва	
регистрирането	 на	 инцидента,	 времето	 на	 установяването	 му,	 лицето,	 което	 го	 докладва,	
лицето,	на	което	е	бил	докладван,	последствията	от	него	и	мерките	за	отстраняването	му.		

Чл.	17.	(1)	При	повишаване	на	нивото	на	чувствителност	на	информацията,	произтичащо	
от	изменение	в	нейния	вид	или	в	рисковете	при	обработването	й,	ИРИСИСТ	ЕООД	може	да	
определи	допълнителни	мерки	за	защита	на	информацията	от	регистъра	на	лични	данни.		

(2)	Доклади	за	състоянието,	рисковете	и	нивото	на	чувствителност	на	информацията	се	
изготвят	веднъж	на	2	години	или	при	промяна	на	характера	на	обработваните	лични	данни.		

Чл.	 18.	 (1)	 След	 постигане	 целта	 на	 обработване	 на	 личните	 данни,	 съдържащи	 се	 в	
поддържания	 от	 Дружеството	 регистър,	 личните	 данни	 следва	 да	 бъдат	 унищожени	 при	
спазване	 на	 процедурите,	 предвидени	 в	 приложимите	 нормативни	 актове	 и	 в	 настоящата	
Инструкция.		

(2)	В	случаите,	в	които	се	налага	унищожаване	на	носител	на	лични	данни,	Дружеството	
прилага	 необходимите	 действия	 за	 заличаването	 на	 личните	 данни	 по	 начин,	 изключващ	
възстановяване	данните	и	злоупотреба	с	тях,	като:		

− Личните	 данни,	 съхранявани	 на	 електронен	 носител	 и	 сървър,	 се	 унищожават	 чрез	
трайно	 изтриване,	 вкл.	 презаписването	 на	 електронните	 средства	 или	 физическо	
унищожаване	на	носителите;		

− Документите	на	хартиен	носител,	съдържащи	данни,	се	унищожават	чрез	нарязване.		

(3)	 Унищожаване	 се	 осъществява	 от	 служители,	 упълномощени	 с	 изрична	 писмена	
заповед	на	Управителя	на	Дружеството	и	след	уведомяване	на	Длъжностното	лице	по	защита	
на	данните	.	

(4)	За	извършеното	унищожаване	на	лични	данни	и	носители	на	лични	данни	се	съставя	
Протокол,	подписан	от	служителите	по	ал.	3,	съгласно	образец	-	Приложение	No	3.		

Чл.	19.	(1)	Достъп	на	лица	до	лични	данни	се	предоставя	единствено,	ако	те	имат	право	
на	 такъв	 достъп,	 съгласно	 действащото	 законодателство,	 след	 подаване	 на	 заявление,	
респективно	искане	 за	 достъп	 на	 информация	 (образец	 -	Приложение	№6),	 и	 след	 тяхното	
легитимиране.		

(2)	Решението	си	за	предоставяне	или	отказване	достъп	до	лични	данни	за	съответното	
лице,	Дружеството	съобщава	в	1-месечен	срок	от	подаване	на	заявлението,	респ.	искането.		

	(3)	Информацията	може	да	бъде	предоставенa	под	формата	на:		

− устна	справка;		
− писмена	справка;		
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− преглед	на	данните	от	самото	лице;		
− предоставяне	на	исканата	информация	на	технически	или	електронен	носител.		

(4)	 Всеки	 правен	 субект,	 който	 обработва	 лични	 данни	 по	 възлагане	 и	 от	 името	 на	
администратора,	 е	 обработващ	 лични	 данни	 и	 следва	 да	 подпише	 споразумение	 за	
обработка	на	данни	по	образец	съгласно	Приложение	No	4,	 включващо	клаузите	по	чл.	28,	
пар.	2-4	от	Общия	регламент	относно	защитата	на	данните.		

(5)	 Третите	 страни	 получават	 достъп	 до	 лични	 данни,	 обработвани	 в	 ИРИСИСТ	 ЕООД,	
при	 наличие	 на	 законово	 основание	 за	 обработването	 на	 лични	 данни	 (напр.	 съд,	
прокуратура,	НАП,	НОИ,	ГИТ,	и	др.п.).		

МЕРКИ	ЗА	ЗАЩИТА	НА	ЛИЧНИТЕ	ДАННИ	

Чл.	 20.	 Физическата	 защита	 в	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 се	 осигурява	 чрез	 набор	 от	 приложими	
технически	 и	 организационни	 мерки	 за	 предотвратяване	 на	 нерегламентиран	 достъп	 и	
защита	на	сградите	и	помещенията,	в	които	се	извършват	дейности	по	обработване	на	лични	
данни.		

Чл.	 21.	 (1).	 Основните	 организационни	 мерки	 за	 физическа	 защита	 в	 Дружеството	
включват:		

− определяне	на	помещенията,	в	които	ще	се	обработват	лични	данни;		
− определяне	 на	 помещенията,	 в	 които	 ще	 се	 разполагат	 елементите	 на	
информационните	системи	за	обработване	на	лични	данни,		
− определяне	на	организацията	на	физическия	достъп;		

(2)	 Като	 помещения,	 в	 които	 ще	 се	 обработват	 лични	 данни,	 се	 определят	 всички	
помещения,	 в	 които	 с	 оглед	 нормалното	 протичане	 на	 работния	 процес,	 се	 събират,	
обработват	и	съхраняват	лични	данни.	Достъпът	до	тях	е	физически	ограничен	и	контролиран	
-	само	за	служители	с	оглед	изпълнение	на	служебните	им	задължения	и	ако	мястото	им	на	
работа	или	длъжностната	им	характеристика	позволява	достъп	до	съответното	помещение	и	
съответния	регистър	с	лични	данни.	Когато	в	тези	помещения	имат	достъп	и	външни	лица,	в	
помещенията	 се	 обособява	 „непублична“	 част,	 в	 която	 се	 извършват	 дейностите	 по	
обработване	на	лични	данни,	която	е	физически	ограничена	и	достъпна	само	за	служители,	
на	които	е	необходимо	да	имат	достъп	с	оглед	изпълнението	на	служебните	им	задължения,	
и	„публична	част“	–	до	която	имат	достъп	външни	лица	и	в	която	не	се	извършват	дейности	по	
обработване,	включително	не	се	съхраняват	данни,	независимо	от	техния	носител.		

(3)	Информационните	системи,	използвани	за	обработка	на	лични	данни,	се	разполагат	
в	 специални	физически	 защитени	 помещения	 или	 защитени	шкафове,	 достъпът	 до	 които	 е	
ограничен	 само	 до	 тези	 служители,	 които	 за	 изпълнение	 на	 служебните	 си	 задължения	 се	
нуждаят	от	такъв	достъп	до	данните,	както	и	лицата,	натоварени	със	служебни	ангажименти	
за	поддръжката	на	нормалното	функциониране	на	тези	системи.	Последните	нямат	достъп	до	
съхраняваните	в	електронен	вид	данни.		

(4)	Физическият	достъп	до	помещения,	в	които	се	извършват	дейности	по	обработка	на	
лични	данни,	е	ограничен	 (чрез	подходящи	заключващи	системи	и	механизми)	до	зоните	в	
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обекта	 с	 ограничен	 достъп,	 включително	 и	 тези,	 в	 които	 са	 намират	 информационните	
системи.	 Достъп	 се	 предоставя	 само	 на	 служителите,	 на	 които	 той	 е	 необходим,	 за	
изпълнение	на	служебните	им	задължения.		

(5)	Зони	с	контролиран	достъп	са	всички	помещения	на	територията	на	Дружеството,	в	
които	се	събират,	обработват	и	съхраняват	лични	данни.		

(6)	 Използваните	 технически	 средства	 за	 физическа	 защита	 на	 личните	 данни	 в	
Дружеството	са	съобразени	с	действащото	законодателство	и	нивото	на	въздействие	на	тези	
данни.	 Всички	 физически	 зони	 с	 хартиени	 и	 електронни	 записи	 са	 ограничени	 само	 за	
служители,	 които	 трябва	 да	 имат	 достъп	 чрез	 принципа	 „Необходимост	 да	 знае”	 с	 оглед	
изпълнението	на	работните	им	задължения.		

(7)	 Всички	 записи	 и	 документи	 на	 хартиен	 носител,	 съдържащи	 лични	 данни,	 се	
съхраняват	в	заключени	шкафове,	които	са	заключени	в	кабинети	с	ограничен	достъп	само	за	
упълномощен	персонал.		

(8)	 Достъпът	 до	 системите,	 обработващи	 по	 електронен	 способ	 лични	 данни,	 е	
ограничен	чрез	уникални	потребителски	идентификатори	и	пароли,	а	електронните	носители,	
включително	сървър,	са	защитени	по	адекватен	начин,	в	зони	с	контролиран	достъп.		

Чл.	22.	(1).	Основните	технически	мерки	за	физическа	защита	в	Дружеството	включват:		

− използване	на	сигнално-охранителна	техника;		
− използване	на	ключалки	и	заключващи	механизми;		
− шкафове,	метални	каси,		
− оборудване	 на	 помещенията	 с	 пожароизвестителни	 и	 пожарогасителни	
средства.		

(2)	 Документите,	 съдържащи	 лични	 данни,	 се	 съхраняват	 в	 шкафове	 или	 картотеки,	
които	могат	 да	 се	 заключват,	 като	 последните	 са	 разположени	 в	 зони	 с	 ограничен	 достъп.	
Ключ	 за	шкафовете	притежават	единствено	изрично	натоварените	лица	 (с	изрична	 заповед	
или	по	силата	на	служебните	им	задължения	и	длъжностната	характеристика).		

(3)	Оборудването	на	помещенията,	 където	се	 събират,	обработват	и	 съхраняват	лични	
данни,	 включва:	 сигнално-охранителна	 техника,	 ключалки	 (механични	 или	 електронни)	 за	
ограничаване	 на	 достъпа	 единствено	 до	 оторизираните	 лица;	 заключваеми	 шкафове	 и	
пожарогасителни	средства.		

(4)	 Пожароизвестителните	 средства	 и	 пожарогасителните	 средства	 се	 разполагат	 в	
съответствие	с	изискванията	на	приложната	нормативна	уредба.		

Чл.	 23.	 (1).	 Основните	 мерки	 за	 персонална	 защита	 на	 личните	 данни,	 приложими	 в	
ИРИСИСТ	ЕООД,	са:		

− Задължение	 на	 служителите	 да	 преминат	 обучение	 и	 да	 се	 запознаят	 с	
нормативната	 уредба	 в	 областта	 на	 защитата	 на	 лични	 данни	 и	 настоящата	
Инструкция,	като	за	целта	се	съставя	и	протокол	за	извършен	инструктаж	за	защита	
на	личните	данни	по	образец	(Приложение	No	5);		
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− Запознаване	 и	 осъзнаване	 за	 опасностите	 за	 личните	 данни,	 обработвани	 от	
Дружеството;		
− Забрана	 за	 споделяне	 на	 критична	 информация	 (идентификатори,	 пароли	 за	
достъп	и	др.п.)	между	персонала	и	всякакви	други	лица,	които	са	неоторизирани;		
− Деклариране	на	съгласие	за	поемане	на	задължение	за	неразпространение	на	
личните	данни.		

(2)	За	лични	данни,	оценени	с	по-висока	степен	на	риск,	като	чувствителни	лични	данни,	
могат	да	се	прилагат	освен	мерките	по	ал.	1	и	допълнителни	мерки,	съобразени	с	естеството	
на	личните	данни.		

Чл.	24.	(1).	Основните	мерки	за	документална	защита	на	личните	данни,	са:		

− Определяне	 на	 регистрите,	 които	 ще	 се	 поддържат	 на	 хартиен	 носител	 -	 на	
хартиен	носител	се	съхраняват	всички	лични	данни,	които	изискват	попълването	им	
върху	определени	бланки	или	формуляри,	свързани	с	изпълнение	на	изисквания	на	
действащото	законодателство	или	пряко	свързани	с	осъществяването	на	нормалната	
дейност	 на	 Дружеството,	 сключване	 на	 договори,	 изпълнение	 на	 договори,	
упражняване	на	предвидени	в	закона	права	и	установени	от	закона	задължения;		
− Определяне	на	 условията	 за	 обработване	на	 лични	данни	 -	личните	данни	 се	
събират	 и	 обработват	 само	 с	 конкретна	 цел,	 пряко	 свързана	 с	 изпълнение	 на	
законовите	задължения	и	нормалната	бизнес	дейност	на	ИРИСИСТ	ЕООД,	а	начинът	
на	 тяхното	 съхранение	 се	 съобразява	 със	 специфичните	 нужди	 за	 обработка	 и	
физическия	носител	на	данните;		
− Регламентиране	 на	 достъпа	 до	 регистрите	 с	 лични	 данни	 –	 достъпът	 до	
регистрите	 с	 лични	 данни	 е	 ограничен	 и	 се	 предоставя	 само	 на	 упълномощените	
служители,	в	съответствие	с	принципа	на	„Необходимост	да	знае”;		
− Определяне	 на	 срокове	 за	 съхранение	 -	 личните	 данни	 се	 съхраняват	 не	 по-	
дълго	отколкото	е	необходимо,	за	да	се	осъществи	целта,	за	която	са	били	събрани	
или	до	изтичане	на	определения	в	действащото	законодателство	срок.		
− Процедури	за	унищожаване:	Документите,	съдържащи	лични	данни,	сроковете	
за	 съхранение	 на	 които	 са	 изтекли	 и	 не	 са	 необходими	 за	 нормалното	
функциониране	 на	 Дружеството	 или	 за	 установяването,	 упражняването	 или	
защитата	на	правни	претенции,	се	унищожават	по	подходящ	и	сигурен	начин	(напр.	
изгаряне,	 нарязване,	 електронно	 изтриване	 и	 други	 подходящи	 за	 целта	 методи,	
съобразени	с	физическия	носител	на	данните).		

Чл.	 25.	 (1)	 Защитата	 на	 информационни	 системи	 и	 мрежи	 в	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 включва	
набор	 от	 приложими	 технически	 и	 организационни	 мерки	 за	 предотвратяване	 на	
нерегламентиран	 достъп	 до	 системите	 и	 мрежите,	 в	 които	 се	 създават,	 обработват	 и	
съхраняват	лични	данни.		

(2)	 Основните	 мерки	 за	 информационна	 сигурност	 и	 защита	 на	 системи	 и	 мрежи,	
обработващи	лични	данни,	включват:		

− Идентификация	и	автентификация	чрез	използване	на	уникални	потребителски	
акаунти	и	пароли	за	всяко	лице,	осъществяващо	достъп	до	мрежата	и	ресурсите	на	
Дружеството.		
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− Управление	на	регистъра,	съобразено	с	ограничаване	на	достъпа	единствено	до	
лица,	 които	 са	 пряко	 натоварени	 и	 служебно	 ангажирани	 с	 неговото	 водене,	
поддръжка	и	обработка;		
− Управление	 на	 външни	 връзки	 или	 свързване,	 включващо	 регламентиране,	
администриране	и	контрол	на	достъпа	до	вътрешните	мрежи;		
− Защитата	 от	 зловреден	 софтуер	 включваща:	 използване	 на	 стандартни	
конфигурации	с	контролиран	софтуеър,	инсталиран	и	поддържан	от	оторизирани	от	
Управителя	 служители	 (специалисти),	 активни	 автоматични	 защити	 на	 софтуеърно	
ниво,	използване	на	актуализирани	антивирусни	програмни	продукти	и	пр.	
− Създаване	 и	 поддържане	 на	 резервни	 копия	 за	 възстановяване,	 целящи	
предотвратяване	 на	 загуба	 на	 информация,	 свързана	 с	 лични	 данни,	 която	 би	
затруднила	нормалното	функциониране	на	ИРИСИСТ	ЕООД.		

	(3)	 За	 лични	 данни,	 оценени	 с	 по-висока	 степен	 на	 риск,	 освен	 мерките	 по	 ал.	 2	 се	
прилагат	и	допълнителни	мерки,	свързани	с:		

− Недопускане	на	отдалечен	достъп	до	вътрешни	мрежи	на	Дружеството		
− Предоставяне	 на	 Интернет	 достъп	 (отдалечен	 достъп)	 за	 служителите	 на	
Дружеството	 за	 изпълнение	 на	 служебните	 им	 задължения,	 изключващ	 достъп	 до	
елекронните	регистри	с	лични	данни	
− Публикуването	 на	 служебна	 информация	 в	 Интернет,	 независимо	 под	 каква	
форма	и	на	каква	платформа,	се	извършва	единствено	след	писмена	оторизация	от	
Управителя	на	Дружеството.		

Чл.	 26.	 (1)	 По	 отношение	 на	 личните	 данни	 се	 прилагат	 и	 мерки,	 свързани	 с	
криптографска	 защита	 на	 данните	 чрез	 стандартните	 криптографски	 възможности	 на	
операционните	системи,	на	системите	за	управление	на	бази	данни	и	на	комуникационното	
оборудване.		

(2)	 Криптирането	 се	 използва	 и	 за	 защита	 на	 личните	 данни,	 които	 се	 предават	 от	
Дружеството	по	електронен	път	или	на	преносими	носители.		

РЕГИСТРИ	С	ЛИЧНИ	ДАННИ	И	УПРАВЛЕНИЕТО	ИМ	

Чл.	27.	В	ИРИСИСТ	ЕООД	се	поддържат	следните	регистри	с	лични	данни:	

(1) Регистър	“Трудови	отношения”,	съдържащ	следните	лични	данни:	
− Идентификационни	данни	–	имена,	адрес,	ЕГН,	данни	и	копие	на	лична	карта,	
международен	 паспорт	 (при	 командироване	 в	 чужбина),	 	 данни	 и	 копие	 на	
свидетелство	за	управление	на	МПС,	електронна	поща,	телефон	за	връзка	и	други,	
необходими	за	идентифициране	на	субекта	данни.;	
− Образование	 и	 квалификации	 –	 дипломи,	 квалификационни	 сертификати	 и	
документи,	обучения	и	др.;	
− Трудова	 дейност	 –	 автобиография,	 копие	 на	 трудова	 книжка,	 заповеди	 за	
назначаване,	преназначаване	и/или	прекратяване	на	трудови	договори,	и/или	други	
документи,	съобразно	действащото	законодателство;	
− Данни	за	семейно	положение;	
− Данни	за	съдебно	минало	–	свидетелство	за	съдимост;	
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− Данни	 за	 здравословното	 състояние	 –	 медицинско	 свидетелство,	 болнични	
листа,	решения	на	ТЕЛК/НЕЛК	и	др.;	
− Данни	за	трудови	и	допълнителни	възнаграждения;	
− Банкови	сметки	и	друга	икономическа	информация	(когато	е	необходима	и/или	
предоставена	такава);	

(2)	Регистър	“Клиенти	и	доставчици”	(партньори),	съдържащ	следните	лични	данни:	

− Идентификационни	данни	–	имена,	адрес,	ЕГН,	данни	и	копие	на	лична	карта,	
международен	 паспорт	 (при	 командироване	 в	 чужбина),	 	 	 електронна	 поща,	
телефон	за	връзка	и	други,	необходими	за	идентифициране	на	субекта	данни.;	
− Икономическа	информация	–	банкови	сметки,	банкови	гаранции,	акредитиви	и	
други	документарни	разплащателни	документи,	банкови	референции	и	пр.	

	
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	НА	ЛИЦАТА,	ОБРАБОТВАЩИ	ЛИЧНИ	ДАННИ	

Чл.	28.	(1)	Лицата	по	защита	на	лични	данни	се	определят	със	Заповед	от	Управителя	на	
ИРИСИСТ	ЕООД.	

(2)	Лицето	по	защита	на	данните	има	следните	правомощия	и	длъжностни	задължения:	

− осигурява	 организацията	 по	 водене	 на	 регистрите,	 съгласно	 предвидените	
мерки	за	гарантиране	на	адекватна	защита;	
− осъществява	 контрол	 и	 следи	 за	 спазване	 на	 изискванията	 за	 защита	 на	
регистрите	съобразно	действащото	законодателство	и	настоящата	Инструкция;	
− поддържа	 връзка	 с	 Комисията	 за	 защита	 на	 личните	 данни	 относно	
предприетите	мерки	и	средства	за	защита	на	регистрите	и	подадените	заявления	за	
предоставяне	на	лични	данни;	
− следи	за	спазване	на	организационната	процедура	за	обработване	на	личните	
данни,	включваща	време,	място	и	ред	при	обработване;	
− определя	ред	и	следи	за	спазването	му	при	задаване,	използване	и	промяна	на	
пароли,	 както	 и	 действията	 в	 случай	 на	 узнаване	 на	 парола	 и/или	 криптографски	
ключ;	
− определя	 ред	 за	 съхраняване,	 актуализиране	 и	 унищожаване	 на	
информационни	носители;	
− определя	 правилата	 за	 провеждане	 на	 редовна	 профилактика	 на	
компютърните	и	комуникационните	 средства,	 включваща	и	проверка	 за	вируси,	 за	
нелегално	инсталиран	софтуер,	на	целостта	на	базата	данни,	както	и	архивиране	на	
данни,	актуализиране	на	системната	информация	и	др.	;	
− провежда	 периодичен	 контрол	 за	 спазване	 на	 изискванията	 по	 защита	 на	
данните	и	при	открити	нередности	взема	мерки	за	тяхното	отстраняване;	

Чл.	29.	Служителите	на	ИРИСИСТ	ЕООД	са	длъжни:	

− да	 обработват	 и/или	 използват	 личните	 данни,	 до	 които	 имат	 достъп,	
съобразно	целите,	за	които	се	събират,	законосъобразно	и	добросъвестно,	и	да	не	ги	
обработват	допълнително	по	начин,	несъвместим	с	тези	цели;	
− да	актуализират,	заличават	или	коригират	личните	данни,	съгласно	разписаното	
в	настоящата	Инструкция;	



 

 
  

11 София	1138,	кв.	Горубляне,	ул.	Детелина	№1А,	

тел.	979	0881,	факс:	979	1188,	моб.	0888	800301	 	 	 	 	 	 				
www.irrisyst.eu,	e-mail:	irrisyst@mail.bg	

 

− да	 поддържат	 личните	 данни	 във	 вид,	 който	 позволява	 идентифициране	 на	
съответните	 физически	 лица	 за	 период	 не	 по-дълъг	 от	 необходимия	 за	 целите,	 за	
които	тези	данни	се	обработват.	

Чл.	 30.	 (1)	 За	 неспазването	 на	 разписаните	 в	 настоящата	 Инструкция	 правила,	
служителите	носят	дисциплинарна	отговорност.	

(2) Ако	 в	 резултат	 на	 действията	 (или	 бездействието)	 на	 съответен	 служител	 по	
обработване	на	 лични	данни	 са	 произтекли	 вреди	 за	ИРИСИСТ	 ЕООД	или	 за	 трето	
лице,	 същото	 може	 да	 потърси	 отговорност	 по	 реда	 на	 общото	 гражданско	
законодателство.	

ОЦЕНКА	НА	ВЪЗДЕЙСТВИЕ	И	ОПРЕДЕЛЯНЕ	НА	СЪОТВЕТНОТО	НИВО	НА	ЗАЩИТА	

Чл.	31.	Оценката	на	въздействие	е	процес	за	определяне	нивата	на	въздействие	върху	
конкретно	 физическо	 лице	 или	 група	 физически	 лица,	 в	 зависимост	 от	 характера	 на	
обработваните	 лични	 данни	 и	 броя	 на	 засегнатите	 физически	 лица	 при	 нарушаване	 на	
поверителността,	цялостността	или	наличността	на	личните	данни.	

Чл.	32.	Нива	на	защита,	определени	в	ИРИСИСТ	ЕООД:	

(1)	За	Регистър	„Трудови	отношения”	се	определя	степен	на	защита	–	„средно	ниво”;	

(2)	 За	 Регистър	 “Клиенти	 и	 доставчици”	 (партньори)	 се	 определя	 степен	 на	 защита	
„ниско	ниво“.	

ДЕЙСТВИЯ	ЗА	ЗАЩИТА	ПРИ	АВАРИИ,	ПРОИЗШЕСТВИЯ	И	БЕДСТВИЯ	

Чл.	33.	ИРИСИСТ	ЕООД	предприема	превантивни	действия	при	защита	на	личните	данни	
като	съставя	план	за	действие	при	различните	случаи	на	настъпили	форсмажорни	събития,	а	
именно:	

1.	 Защита	 при	 аварии,	 независещи	 от	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 –	 предприемат	 се	 конкретни	
действия	в	зависимост	от	конкретната	ситуация;	

2.	 Защита	 от	 пожари	 -	 незабавно	 гасене	 със	 собствени	 средства	 /пожарогасители/	 и	
уведомяване	на	съответните	органи;	

3.	 Защита	 от	 наводнения	 -	 предприемат	 действия	 по	 ограничаване	 на	
разпространението.	Организира	се	изпомпване	на	водата	или	загребване	и	отводняване	със	
собствени	подръчни	средства.	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ	РАЗПОРЕДБИ		

Чл.	 34.	 Всички	 служители	 на	ИРИСИСТ	 ЕООД	 са	 длъжни	да	 се	 запознаят	 с	 настоящата	
Инструкция	и	да	спазват	разписаните	в	нея	правила	ежедневно,	при	изпълнение	на	заемната	
от	тях	длъжност	и	възложената	им	работа.	
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Чл.	 35.	 (1)	 За	 всички	 неуредени	 в	 настоящата	 Инструкция	 въпроси,	 са	 приложими	
разпоредбите	на	Общия	регламент	относно	защитата	на	данните	(ЕС)	2016/679,	приложимото	
право	на	Европейския	съюз	и	законодателството	на	Република	България	относно	защитата	на	
личните	данни.	

(2)	Приложение	към	Инструкцията	са	образци	на	следните	документи,	съставяни	при	и	
по	повод	обработката	на	лични	данни:	

	 	 -	Приложение	№	1	–	Декларация-съгласие	за	обработка	на	лични	данни	(която	
се	подписва,	когато	обработването	не	се	извършва	на	друго	основание,	предвидено	в	чл.	6	от	
Регламент	2016/679);	

		 	 -	 Приложение	 №	 2	 –	 образец	 Протокол	 за	 задължителен	 инструктаж	 за	
запознаване	с	правилата	за	Противопожарна	безопасност;	

	 	 -	Приложение	№	3	–	образец	на	Протокол	за	унищожаване	на	лични	данни	и	
носители	на	лични	данни.		

		 	 -	Приложение	№	4	–	Споразумение	за	обработка	на	данни;	

		 	 -	 Приложение	№	 5	 -	 Протокол	 за	 преминато	 обучение	 по	 защита	 на	 личните	
данни	и	инструктаж	за	приложимите	в	ИРИСИСТ	ЕООД	правила	и	мерки	за	защита	на	личните	
данни;	

	 	 -	Приложение	№	6	–	Заявление	за	достъп	до	лични	данни;	

Чл.	36.	Настоящата	Инструкция	е	приета	и	влиза	в	сила	със	Заповед	№	051/23.05.2018	г.		
от		на	Управителя	на	ИРИСИСТ	ЕООД.	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№1	

 

ДЕКЛАРАЦИЯ	ЗА	СЪГЛАСИЕ		

ОТ	СУБЕКТА	НА	ДАННИТЕ	
	

	

Долуподписаният/ата	…………………………………………………………………………………………………………,		

с	адрес:	………………………………………………………………………………………………………………………………….,		

с	настоящото	декларирам,	че	давам	съгласието	си	ИРИСИСТ	ЕООД	да	обработва	моите	
лични	данни	за	следните	цели:	

	...................................................................................................................................................,	

със	 средства,	 съобразени	 с	 разпоредбите	 на	 Общия	 регламент	 относно	 защитата	 на	
данните	 (ЕС)	 2016/679,	 приложимото	 право	 на	 Европейския	 съюз	 и	 законодателство	 на	
Република	България	относно	защитата	на	личните	данни.	

Съзнавам,	че	мога	да	оттегля	моето	съгласие	по	всяко	време.	

Съзнавам,	 че	 оттеглянето	 на	 съгласието	 ми	 по-късно	 няма	 да	 засегне	
законосъобразността	на	обработването,	основано	на	даденото	от	мен	сега	съгласие.	

Информиран	 съм,	 че	 имам	 право	 на	 информация	 за	 събираните	 от	 мен	 данни,	 за	
парвото	на	достъп	до	тях,	да	искам	данните	ми	да	бъдат	коригирани	или	изтрити,	да	искам	
обработването	на	данните	ми	да	бъде	ограничено	и	да	възразя	срещу	определен	начин	на	
обработване	на	личните	ми	данни.	

	

	

	

	

	

	

Дата:	............................	 Декларатор:	.........................................	 	
	

/................................................../	 	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№2	

	

П	Р	О	Т	О	К	О	Л	
за	проведен	извънреден	инструктаж	по	противопожарна	охрана	и	безопасност	на	

служителите	в	ИРИСИСТ	ЕООД	

с	цел	защита	на	хартиените,	техничеките	и	информационните	ресурси		

	

	

Днес,	…….....2018	г.,		

подписаният/ата	……………………………………………………………………………………………………………,		

с	адрес:	…………………………………………………………………………………………………………………………….,		

на	длъжност	………………………………………………………………………	

	

	

ДЕКЛАРИРАМ,	ЧЕ:	

	

	 Ми	беше	проведен	инструктаж	и	съм	запознат	с	прилаганите	в	ИРИСИСТ	ЕООД	мерки	
за	 противопожарна	 охрана	 във	 връзка	 с	 защита	 на	 хартиените,	 техническите	 и	
информационните	ресурси,	съдържащи	лични	данни,	обработвани	от	ИРИСИСТ	ЕООД.	

	

	

	

	

	

	

Длъжностно	лице	
по	защита	на	данните	:	…………………..	

	
Декларатор:	…………………..	

	

/………………………………………/	 /………………………………………/	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№3	

	
ПРОТОКОЛ	

за	унищожаване	на	лични	данни	

	

	

Днес	...........................,		

подписаният/ата	………………………………………………………………………………………………………………..,		

служител	на	длъжност:	……………………………………………………………………..,		

упълномощен(а)	на	основание	чл.	28,	ал.	1	от	Вътрешните	правила	на	ИРИСИСТ	ЕООД	за	
мерките	за	защита	на	личните	данни	със	Заповед	№	............	на	Управителя	на	ИРИСИСТ	ЕООД	
от	…………………………,	да	извърша	унищожаване	на	лични	данни	и	носители	на	лични	данни	с	
изтекъл	срок	за	съхранение,	част	от	Регистър	с	лични	данни	„……….........………………“,		

съставих	 настоящия	 протокол	 за	 унищожаването	 на	 лични	 данни	 с	 изтекъл	 срок	 за	
съхранение,	включително	и	резервни	копия	от	тях,	както	следва:	

	

	 1.	 Данни	 съхранявани	 на	магнитни	 носители	 за	многократен	 запис,	 чрез	 трайно	
изтриване,	вкл.	презаписването	на	носителите.	

	

	 2.	 Данни	съхранявани	на	хартиен	носител,	чрез:	нарязване.	

	

	 3.		 Данни	съхранявани	на	оптични	носители	за	еднократен	запис,	чрез	физическо	
унищожаване	на	носителите:	

	

	

		 Унищожените	данни:	

	 		 	 Не	са	обработвани	чрез	облачни	услуги.	

	

	

	

Служител:	…………………..	

 
 /………………………………………/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№4	

СПОРАЗУМЕНИЕ	
относно	условията	за	обработване	на	лични	данни	

	

Днес,	..................	г.,	в	гр.	..................,	между:	

1.	ИРИСИСТ	ЕООД,	ЕИК	130299043,	със	седалище	и	адрес	на	управление:	с.	Панчарево,	общ.	
Столична,	ул.	Риляник	№19,	представлявано	от	Димитър	Петров	Атанасов	–	Управител,		

като	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	по	Договор	от	………………..,	и		

2.	 …………………………………..,	 ЕИК:	 ……………………….,	 със	 седалище	 и	 адрес	 на	 управление:	
………………………………….,	 представлявано	 от	 ……………………………………,	 като	 ИЗПЪЛНИТЕЛ	 по	
Договор	от	……………………………….,	наричани	заедно	„Страните“	

Като	взеха	предвид,	че	

1. На	 	 …………	 страните	 са	 сключили	 Договор	 ..........................................	 от	 ...........	
(Договора),	с	който	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	е	възложил	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	извършване	на	дейности,	
представляващи	 дейности	 по	 обработване	 на	 данни	 ,	 като	 обработването	 се	 извършва	 за	
осъществяване	на	дефинираните	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	цели:	……………………………………………..		

2. Действията	 по	 изпълнение	 на	 сключения	 договор	 представляват	 дейности	 по	
обработка	 на	 данни	 по	 смисъла	 на	 Общия	 регламент	 относно	 защитата	 на	 данните	 	 (ЕС)	
2016/679,	 като	 в	 тези	 отношения	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 има	 качеството	 администратор	 на	 лични	
данни,	а	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	–	на	обработващ	лични	данни,	и		

3. За	 да	 уредят	 помежду	 си	 условията	 за	 обработване	 на	 лични	 данни	 и	 спазване	
изискванията	на	Общия	регламент	относно	защитата	на	данните		(ЕС)	2016/679,	приложимото	
право	на	Европейския	съюз	и	 законодателство	на	Република	България	относно	защитата	на	
личните	данни	(за	краткост	законодателството	за	защита	на	личните	данни),	

Страните	се	споразумяха	за	следното:	

1. Страните	констатират,	че	по	повод	извършените	до	момента	действия	и	действията,	
които	ще	бъдат	извършвани	по	сключения	между	тях	Договор	от	……………….,	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	
е	администратор	на	лични	данни	по	смисъла	на	регламент	2016/679,	които	е	предоставил	на	
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 за	 обработка,	 а	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 обработващ	 лични	 данни	 по	 смисъла	 на	
Регламент	2016/679	по	отношение	на	данните,	предоставени	му	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	по	силата	
на	договора,	относно	следните	категории	субекти	на	данни:	

1.1. Служители	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;	

1.2. ……..	

1.3. ………	

2. Във	връзка	с	обработването	на	личните	данни,	предоставени	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	на	
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,	като	обработващ	данни	по	смисъла	на	Регламент	2016/678,	
има	задълженията	по	чл.	28,	пар.	3	от	Регламента,	като	се	задължава:	

2.1. Да	 обработва	 личните	 данни	 само	 по	 документирано	 нареждане	 на	
АДМИНИСТРАТОРА	и	единствено	за	целите,	определени	от	АДМИНИСТРАТОРА.		
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2.2. Да	предприеме	и	поддържа	необходимите	технически	и	организационни	мерки	за	
защита	 срещу	 неразрешено	 или	 незаконосъобразно	 обработване	 на	 личните	 данни,	
срещу	 случайна	 загуба,	 унищожаване	 или	 повреждане	 на	 лични	 данни,	 взимайки	
предвид	 съвременните	 технически	 постижения	 и	 разходите	 за	 такива	 мерки,	
необходими	 за	 осигуряването	 защита,	 съответстваща	 на	 вредите,	 които	 такова	
обработване,	 загуба,	 унищожаване	 или	 повреждане	могат	 да	 нанесат	 и	 естеството	 на	
защитаваните	лични	данни;	

2.3. Да	предприеме	и	поддържа	необходимите	технически	и	организационни	мерки	за	
осигуряване	 правата	 на	 субектите	 на	 лични	 данни,	 гарантирани	 им	 от	
законодателството	за	защита	на	личните	данни;	

2.4. В	 случай	 на	 действително	 или	 потенциално	 нарушение	 на	 защитата	 на	 личните	
данни	да	уведоми	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	и	да	предостави	цялата	информация,	необходима	на	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 	за	изпълнение	на	задълженията	му	за	уведомяване	на	компетентните	
надзорни	органи	и	засегнатия(те)	субект(и)	на	данни,	незабавно,	но	при	всички	случаи	
не	 по-късно	 от	 24	 часа,	 след	 като	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 е	 узнал	 или	 следва	 да	 е	 узнал	 за	
нарушението	на	защитата	на	личните	данни	

2.5. Да	гарантира,	че	служителите	и	подизпълнителите,	които	извършват	обработването	
на	 лични	 данни	 от	 името	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	 са	 обвързани	 със	 задължение	 за	
поверителност	 по	 отношение	 на	 обработването	 на	 лични	 данни	 и	 че	 са	 преминали	
необходимото	обучение	 за	 спазване	изискванията	на	 законодателството	 за	 защита	на	
личните	данни;	

2.6. Да	поддържа	досиета	и	да	съхранява	документация	за	обработените	лични	данни,	
категориите	 извършени	 дейности	 по	 обработване,	 както	 и	 за	 всяко	 потенциално	
посегателство	върху	лични	данни,	предоставени	по	т.	1;	

2.7. Да	 не	 предава	 на	 трети	 страни	 лични	 данни,	 предоставени	 по	 т.	 1,	 без	
предварително	писмено	съгласие	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/АДМИНИСТРАТОР.	Предаването	на	
лични	 данни	 на	 трети	 страни	 ще	 се	 осъществява	 само	 въз	 основа	 на	 писмено	
споразумение	 с	 третата	 страна,	 което	 вменява	 на	 последната	 същите	 задължения	 по	
отношение	защитата	на	личните	данни,	каквито	имат	страните	по	настоящия	договор.		

2.8. Да	 не	 прехвърля	 извън	 Европейското	 икономическо	 пространство	 (ЕИП),	
предоставените	ѝ	от	другата	страна	лични	данни,	без	предварително	писмено	съгласие	
от	 предоставилата	 ги	 страна.	 В	 случай	 на	 получено	 съгласие,	 да	 гарантира,	 че	
прехвърлянето	на	лични	данни	извън	ЕИП	е	извършено	съобразно	законодателството	за	
защита	на	личните	данни;	

2.9. След	 приключване	 на	 услугите	 по	 обработване	 да	 върне	 на	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/АДМИНИСТРАТОР	 личните	 данни,	 получени	 по	 т.	 1,	 и	 да	 заличи	
съществуващите	при	себе	си	копия	на	данинте,	освен	ако	законодателството	за	защита	
на	личните	данни	не	изисква	тяхното	съхранение	и	от	ОБРАБОТВАЩИЯ	в	определн	срок	
след	прекратяване	на	договора;	

2.10. Всяка	 от	 страните	 се	 задължава	 да	 информира	 другата	 страна	 за	 постъпило	
искане	 от	 субект	 на	 данни	 да	 упражни	 свои	 права,	 съгласно	 законодателството	 за	
защита	на	личните	данни,	във	връзка	с	личните	данни	предадени	по	т.	1;	

3. ОБРАБОТВАЩИЯТ	 се	 задължава	 по	 всяко	 време	 да	 осигурява	 достъп	 на	
АДМИНИСТРАТОРА	 до	 цялата	 информация,	 необходима	 за	 доказване	 изпълнението	 на	
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задълженията	 на	 ОБРАБОТВАЩИЯ	 	 по	 законодателството	 за	 защита	 на	 личните	 данни	 във	
връзка	с	данните,	предоставени	по	т.	1.		

4. По	 молба	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 се	 здължава	 да	 представи	 писмени	
доказателства	 относно	 мерките,	 предприети	 за	 спазване	 на	 задълженията	 по	 настоящото	
Споразумеине	и	Регламент	2016/679.		

5. Отговорност	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ОБРАБОТВАЩ.	

5.1. Ако	поради	нарушение	от	страна	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	на	задълженията	му	да	обработва	
данните	 в	 съответствие	 с	 чл.	 28,	 пар.	 3	 от	 Регламент	 2016/679	 и	 настоящото	
Споразумение,	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/АДМИНИСТРАТОР	бъде	потърсена	отговорност	и	му	
бъде	 наложена	 санкция	 или	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/АДМИНИСТРАТОР	 понесе	 вреди	 или	
бъде	 осъден	 да	 заплати	 обезщетения	 на	 трети	 лица,	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 дължи	 на	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 възстановяване	 на	 всички	 суми,	 които	 последният	 е	 бил	 осъден	 да	
заплати.	

5.2. Всяко	нарушение	на	изискванията	за	законосъобразно	обработване	на	личните	
данни	 в	 съответствие	 с	 настоящото	 споразумение,	 е	 основание	 за	 едностранно	
прекратяване	 на	 сключения	 Договор	 от	 ……………………………….	 От	 страна	 на	
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	без	предизвестие.		

6. Настоящето	споразумение	е	в	сила	докато	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ОБРАБОТВАЩ	обработва	
лични	 данни,	 получени	 в	 изпълнение	 на	 Договора	 по	 чл.	 1.,	 независимо	 дали	 срокът	 на	
договора	е	изтекъл	или	не.		

	

	

	

	

	

ЗА	.....................................................:	

......................................	

ЗА	ИРИСИСТ	ЕООД:	

......................................	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№5	

 

П	Р	О	Т	О	К	О	Л	
за	преминато	обучение	по	защита	на	личните	данни	и	инструктаж	за	приложимата	в	

ИРИСИСТ	ЕООД		

Инструкция	за	мерките	за	защита	на	личните	данни	съгласно	Регламент	2016/679	

	

	

Днес,	23.05.2018	г.,		

подписаният/ата,	………………………………………………………………………………………………………,		

с	адрес:	………………………………………………………………………………………………………………….,		

ЕГН……………………………………………..,		

на	длъжност	………………………………………………………………………,	

	

ДЕКЛАРИРАМ,	ЧЕ:	

	

1. Ми	беше	проведено	обучение	по	 законодателството	по	 защита	на	данните	и	бях	
запознат	с	Инструкция	на	ИРИСИСТ	ЕООД	за	мерките	за	защита	на	личните	данни,	
съгласно	Регламент	2016/679.	

2. Ми	беше	проведен	инструктаж	относно	правилата	за	сигурност	при	обработването	
на	 лични	 данни	 и	 съм	 запознат	 с	 прилаганите	 от	 ИРИСИСТ	 ЕООД	 мерки	 за	
физическа,	персонална,	документална,	криптографска	защита	на	личните	данни	и	
защитата	 на	 автоматизирани	информационни	 системи	и	мрежи	по	отношение	на	
регистрите	с	лични	данни,	до	които	имам	достъп	при	осъществяване	на	трудовата	
ми	функция.	

	

	

	

	

	

	

Длъжностно	лице	
по	защита	на	данните:	…………………..	

	
Декларатор:	…………………..	

	

/………………………………………/	 /………………………………………/	
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№6	

	
До		
Управителя	на	
ИРИСИСТ	ЕООД		

	
	

ЗАЯВЛЕНИЕ	
ЗА	ДОСТЪП	ДО	ЛИЧНИ	ДАННИ	

	
От		…………………………………………………,		

с	адрес:	………………………………….,		

ЕГН…………………..,		

на	длъжност	………………………………………………………………………,	

телефон	за	контакт	………………………………………………………………………,	

електронна	поща	………………………………………………………………………,	

	

	 На		основание		чл.		26			и		чл.		29			от		Закона		за		защита		на		личните		данни,	заявявам	
желанието	си		да		ми		бъде		предоставена		информация		относно		личните		ми		данни,			
съхранявани		и	обработвани	в	ИРИСИСТ	ЕООД.				
	
Желая		да		получа		исканата		от		мен		информация		в		следната		форма:				
	
1.	устна		справка;				
2.	писмена		справка;				
3.	преглед		на		данните		от		самото		лице		или		упълномощено		от		него		такова;				
4.	предоставяне		на		копие		от		исканата		информация.				
	
	
	
	
	

Дата		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			Подпис:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				


