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1 Общи разпоредби 

1.1  Въведение 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД се радва на отлична репутация, която е резултат от 
усилената работа и положителното поведение на нашите служители. Защитата на 
личните данни на клиенти, доставчици, бизнес партньори и служители е важен 
въпрос за „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД. Нарушаването на законите за защита на личните 
данни може да има сериозни последици, в това число глоби и официални 
разследвания. Най-сериозната последица обаче би била вредата, причинена на 
нашата репутация. Настоящата политика, която е напълно подкрепена от 
управителния съвет на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, очертава какви действия трябва да 
предприемат служителите на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, за да се поддържа целостта и 
сигурността на личните данни, обработвани в цялото дружество.  

1.2  Цел 
Настоящата политика определя правилата за обработване на личните данни във 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД по отношение на защитата на субектите на данни. Целта на 
настоящата политика е да защитава основните права и свободи на субектите на 
данни в съответствие с нормативните актове за защита на данните (включително, но 
не само Общия европейски регламент относно защитата на данните (ОРЗД).  

1.3  Материалноправен обхват1 

Настоящата политика се прилага при обработването на лични и специални лични 
данни, отнасящи се до живи лица, които могат да бъдат идентифицирани по тях.  Тя 
се прилага за обработвани електронни данни или за данни на хартиен носител, 
които се съхраняват в съответна система от регистри на лични данни.  

Настоящата политика е предназначена да се използва успоредно със 
съществуващите политики на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД.   

1.4  Териториален обхват2 

Настоящата политика се прилага във всички държави-членки на Европейския съюз 
(ЕС) и за тези организации извън ЕС, които извършват търговска дейност в рамките 
на ЕС, както и във всички други държави, освен ако не е посочено друго. 

1.5  Законодателство 
Настоящата политика се основава на разпоредбите на европейското право за защита 
на данните (по-специално ОРЗД), което определя високи стандарти за защита на 
данните, приложими в държавите-членки на ЕС.  

В някои области на правото разпоредбите на националните закони и подзаконови 
актове на държавите-членки могат да бъдат по-строги от законодателството на ЕС. 
Същото може да е вярно и за държави извън ЕС. Всички организации в състава на 

                                                           
1 Чл. 2 от ОРЗД. 
2 Чл. 3 от ОРЗД. 
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групата PHOENIX и техните служители трябва да спазват съответното местно 
законодателство.  

1.6  Промяна на политиката 
Местният управителен съвет на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД си запазва правото да 
променя или изменя тази политика, като се консултира с ръководителя по защита на 
данните на групата. Служителите на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД трябва да спазват 
разпоредбите на настоящата политика.  

1.7  Определения3 

За целите на настоящата политика (и в съответствие с ОРЗД): 

a. „съгласие” на субекта на данните означава всяко свободно изразено, 
конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на 
данните посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което 
изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;  

b. „администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя 
целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и 
средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или 
правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за 
неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в 
правото на държава-членка;   

c. „данни за здравословното състояние” означава лични данни, свързани с 
физическото или психическото здраве на физическо лице, включително 
предоставянето на здравни услуги, които дават информация за 
здравословното му състояние; 

d. „служител” означава лице, наето на работа в организация в състава на 
групата PHOENIX; 

e. „регистър с лични данни” означава всеки структуриран набор от лични данни, 
достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо 
дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно 
функционален или географски принцип; 

f. „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано 
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано 
(„субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е 
лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално 
чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 
местоположение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, 
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, 
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 
физическо лице;  

g. „нарушение на сигурността на личните данни” означава нарушение на 
сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, 
промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се 
предават, съхраняват или обработват по друг начин; 

                                                           
3 Чл. 4 от ОРЗД. 
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h. „чувствителни лични данни” означава специални категории лични данни, 
разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, 
религиозни или философски убеждения или членство в синдикални 
организации, както и обработване на генетични данни, биометрични данни с 
цел уникална идентификация на физическо лице, данни относно 
здравословното състояние или данни относно сексуалния живот или 
сексуалната ориентация на физическо лице; 

i. „група PHOENIX” включва всяко дружество, по-голямата част от акциите на 
което са собственост на организация в състава на групата PHOENIX;  

j. „обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, 
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 
други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, 
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, 
разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който 
данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, 
изтриване или унищожаване;  

k. „обработващ лични данни” означава физическо или юридическо лице, 
публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни 
от името на администратора;  

l. „отговорно длъжностно лице по защита на данните” означава местното 
длъжностно лице по защита на данните (МДЛЗД) на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, 
местният координатор по защита на данните (МКЗД) на „ФЬОНИКС Фарма“ 
ЕООД или ръководителят по защита на данните в групата.  

m. „ограничаване на обработването” означава маркиране на съхранявани лични 
данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. 

2 Принципи  

2.1  Принципи, свързани с обработването на лични данни4 
 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност5 

Обработването трябва да е законосъобразно, добросъвестно и да се извършва по 
прозрачен начин. Обработването е законосъобразно само ако:  

a. субектът на данните е дал съгласието си за това (вижте т. 2.2 от настоящата 
политика);  

b. обработването е необходимо за изпълнението на договор;  
c. обработването е необходимо за спазването на законово задължение; 
d. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси 

на субекта на данните или на друго физическо лице;  
e. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен 

интерес;  
f. обработването е необходимо за целите на законните интереси на 

администратора или на трето лице, на което се разкриват данните; 

                                                           
4 Чл. 5 от ОРЗД. 
5 Чл. 6 от ОРЗД. 
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g. обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени 
със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват 
данните. 

Ограничение на целите6 

Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и законни цели и не се 
обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Моля, свържете се 
предварително с вашето отговорно длъжностно лице по защита на данните (преди 
плановете да бъдат утвърдени), ако промените целите на обработването. 

Свеждане на данните до минимум  

Личните данни трябва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото 
във връзка с целите, за които се обработват. Те трябва да се заличат, когато вече не 
са необходими. Местният управителен съвет гарантира спазването на местните 
изисквания за запазване и заличаване на данните.  

Всички служители трябва да преглеждат своята документация редовно (най-малко 
веднъж годишно) и да заличат данните, когато това е необходимо, за да се 
гарантира спазването на съответните местни изисквания. Ръководителите на отдели 
отговарят за провеждането на тези прегледи.  

Всички служители трябва да информират отговорното длъжностно лице за защита на 
данните за нередности при мерките за заличаване и при установяване на данни без 
ясни или с неправилни правила за заличаване. 

За повече подробности направете справка с „Ръководство за запазване на 
регистрите във „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД" (като Приложение №1). 

Точност 

Личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъдат поддържани в 
актуален вид. Трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира 
своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат 
предвид целите, за които те се обработват. 

Ограничение на съхранението7 

Личните данни трябва да са съхранявани във форма, която да позволява 
идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за 
целите, за които се обработват личните данни. 

Цялостност и поверителност8 

Личните данни трябва да са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво 
на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или 
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или 
повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. 

                                                           
6 Чл. 5 от ОРЗД. 
7 Чл. 5 от ОРЗД. 
8 Чл. 5 от ОРЗД. 
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Отчетност 

„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, в качеството си на администратор на данни, носи 
отговорност и трябва да може да докаже спазването на горепосочените принципи на 
ОРЗД. От всички служители се изисква да преминат обучение по защита на данните 
в групата PHOENIX. 

Администраторът на данни трябва да поддържа пълна документация за дейностите, 
свързани с обработката на данните.9 Всички служители (особено ръководителите на 
отдели) трябва предварително да информират отговорното длъжностно лице по 
защита на данните (преди плановете да бъдат утвърдени) за всички нови или 
променени дейности по обработване на лични данни, така че да може да се адаптира 
документацията и да се проверят изискванията за съответното обработване. 

2.2  Условия за даване на съгласие10 

Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, съгласието може да се 
счита за законно само ако то е дадено чрез ясно утвърдителен акт, с който да се 
изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за 
съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични 
данни.11 Освен това трябва да са изпълнени следните условия: 

a. съгласието се съхранява във формат, който може да се използва, за да се 
докаже, че субектът на данните е дал съгласие за обработването на личните 
му данни; 

b. искането за съгласие, дадено в рамките на писмена декларация, която се 
отнася и до други въпроси, трябва да бъде представено по начин, който ясно 
да го отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, 
като използва ясен и прост език; 

c. субектът на данните има правото да оттегли съгласието си лесно по всяко 
време. Преди да даде съгласие, субектът на данни трябва да бъде 
информиран за начина, по който съгласието може да бъде отменено; 

d. съгласието на дете, което няма навършени 14 години във връзка с услугите на 
информационното общество12 (напр. онлайн услуги) се смята за законно, само 
ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия 
родителска отговорност за детето.13 

Моля, обърнете се към вашето отговорно длъжностно лице по защита на данните за 
образци на такива формуляри за съгласие. 

                                                           
9 Чл. 30 от ОРЗД. 
10 Чл. 7 от ОРЗД. 
11 Съображение 32. 
12 Услуги на информационното общество означава всяка услуга, която обикновено се предоставя 
срещу възнаграждение, от разстояние, по електронен път и по индивидуално искане на 
получателя на услугите. 
13 Чл. 8 от ОРЗД. 
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2.3 Обработване на специални категории лични данни14 

Забранява се обработването на специални лични данни, освен ако:  

a. субектът на данните, за който се отнасят тези данни, е дал изрично своето 
съгласие за обработването им, освен ако в специален закон е предвидено 
друго;  

b. обработването е необходимо по силата на трудовото право и правото в 
областта на социалното осигуряване; 

c. обработването е необходимо, за да бъдат защитени животът и здравето на 
субекта на данните или на друго лице; 

d. обработването е необходимо с цел упражняване на правни претенции; 
e. обработването е свързано с лични данни, които явно са направени 

обществено достояние от субекта на данните; 
f. обработването е необходимо за целите на медицинска диагностика, 

предоставяне на здравни или социални грижи или лечение; 
g. обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта 

на общественото здраве; в тези случаи въпросните данни се обработват от 
или под ръководството на медицински специалист, обвързан от задължението 
за професионална тайна, или от друго лице, също обвързано от задължение 
за тайна. 

Обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните 
с тях мерки за сигурност, се извършва само под контрола на официален орган или 
когато обработването е разрешено от националното право.15  

3 Права на субекта на данни 

3.1  Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на 
правата на субекта на данни 

 

Всеки субект на данни има следните права: 

 Право на достъп; 
 Право на коригиране; 
 Право на изтриване; 
 Право на ограничаване на обработването; 
 Право на преносимост на данните; 
 Право на възражение. 

„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като администратор на данни, трябва да предприеме 
необходимите стъпки за проверка на самоличността на субекта на данните, преди 
упражняването на някое от изброените по-горе права. Цялата информация и 
комуникация във връзка с обработването на данни за субекта на данните трябва да 
бъде в кратък, прозрачен, разбираем и лесно достъпен формат, като се използва 
ясен и прост език. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, 

                                                           
14 Чл. 9 от ОРЗД. 
15 Чл. 10 от ОРЗД. 
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включително и по целесъобразност, по електронен път. Администраторът на данни 
предоставя информация без неоправдано забавяне и във всеки случай в рамките на 
един месец след получаване на искането.  

3.2  Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на 
данните, и когато личните данни не се събират от субекта на данните16 

Независимо дали личните данни се получават директно от субекта на данните или 
не, от „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД се изисква да предостави необходимата информация 
на субекта на данните.  Това трябва да се направи или по време на събирането, или 
в разумен срок след получаване на данните от друг източник.  Това обаче трябва да 
стане не по-късно от един месец. Моля, свържете се с ръководителя на вашия отдел 
и/или длъжностното лице по защита на данните за примерни образци за 
предоставяне на информацията. 

3.3  Право на достъп на субекта на данните17 

Субектът на данните има право да получи от „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като 
администратор на лични данни, потвърждение дали се обработват лични данни, 
свързани с него (т.нар. „искане за достъп на субект на данни”, ИДСД).  Ако това е 
така, субектът на данните трябва да получи при поискване достъп до личните данни 
и допълнителна информация, по-конкретно за целта (целите) на обработването, 
съответните категории засегнати лични данни и т.н.  Моля, свържете се с 
ръководителя на вашия отдел и/или длъжностното лице по защита на данните, за да 
проверите дали и как да отговорите на такова ИДСД.   

3.4  Право на коригиране18  
Субектът на данни има право да поиска коригиране на неточните лични данни, 
свързани с него, или попълване на непълните му лични данни (включително чрез 
добавяне на декларация). Исканията се обработват без неоснователно забавяне. 

3.5  Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)19 

Субектът на данни има право да поиска изтриване на свързаните с него лични 
данни, напр. в случаите, когато личните данни повече не са необходими за целите, 
за които са били първоначално събрани от „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, или когато 
субектът на данните оттегли своето съгласие. Ако „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като 
администратор на данни, е направило личните данни обществено достояние, то 
следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми администраторите, 
обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриването им 
(„право да бъдеш забравен“). Не е нужно „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД да изтрива 
данните във всички случаи, напр. ако е необходимо да се изпълни правно 
задължение. Моля, свържете се с ръководителя на вашия отдел и/или длъжностното 
лице по защита на данните в такива случаи.  

                                                           
16 Чл. 13 и 14 от ОРЗД. 
17 Чл. 15 от ОРЗД. 
18 Чл. 16 от ОРЗД. 
19 Чл. 17 от ОРЗД. 
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3.6  Право на ограничаване на обработването20 

Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването на 
свързаните с него данни, напр. ако „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като администратор на 
данни, не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но 
субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на 
правни претенции. Моля, свържете се с ръководителя на вашия отдел и/или 
длъжностното лице по защита на данните в такива случаи.   

„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като администратор на данни, ще предприеме разумни 
мерки, за да информира за исканите ограничения всички лица, с които данните са 
били споделени.   

3.7  Право на преносимост на данните21 

Субектът на данните има право да получи копия на личните данни, предоставени от 
него на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни, 
в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Субектът 
на данни има право да поиска данните да бъдат прехвърлени от администратора на 
друг администратор на данни. Това важи, когато обработването е основано на 
съгласие или на договорно задължение и данните се обработват по автоматизиран 
начин. Моля, свържете се с ръководителя на вашия отдел и/или длъжностното лице 
по защита на данните в такива случаи.   

3.8  Право на възражение22 

Субектът на данните има право по всяко време на възражение срещу обработване на 
лични данни, отнасящи се до него, особено за целите на директен маркетинг, 
включително профилиране и за целите на научни или исторически изследвания или 
за статистически цели. В качеството си на администратор на данни, „ФЬОНИКС 
Фарма“ ЕООД следва да прекрати обработването на личните данни, освен ако не се 
докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването. Моля, 
свържете се с ръководителя на вашия отдел и/или длъжностното лице по защита на 
данните в такива случаи.   

4 Администратор и обработващ лични данни 

4.1  Сигурност на личните данни  
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, като администратор на данни, трябва да прилага 
подходящи технически и организационни мерки (например псевдонимизация и 
криптиране на личните данни), за да осигури съобразено с риска ниво на 
сигурност.23 Целта на това е да се гарантира постоянна поверителност, цялостност, 
наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване, както е 
предвидено в Политиката за защита на информацията на групата PHOENIX. 

                                                           
20 Чл. 18 от ОРЗД. 
21 Чл. 20 от ОРЗД. 
22 Чл. 21 от ОРЗД. 
23 Чл. 24 от ОРЗД. 



12 
 

Администраторът на данни също така следва да осигури защита на данните на етапа 
на проектирането и по подразбиране, така че да бъдат въведени необходимите 
предпазни мерки за прилагане на принципите за защита на данните. Това ще 
помогне да се гарантира, че се обработват само лични данни, които са необходими 
за всяка конкретна цел на обработването.24 За да се осигури непрекъснато 
усъвършенстване на системата за управление на сигурността на информацията и да 
се гарантира адаптирането на новите технически изисквания са установени 
процедури за периодични прегледи и одити.25 Изготвен е план за непрекъснатост на 
работата и възстановяване след бедствия, за да се осигури възможност за 
своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай 
на физически или технически инцидент. 

4.2  Съвместни администратори 
Когато двама или повече администратори (напр. една организация от групата 
PHOENIX, един външен доставчик на услуги) съвместно определят целите и 
средствата на обработването на личните данни, те са съвместни администратори и 
трябва да подпишат писмено споразумение. Моля, обърнете се към вашето отговорно 
длъжностно лице по защита на данните за допълнителна информация.26 

4.3  Обработващ лични данни27 

Допуска се обработването да се извършва от името на даден администратор 
(например доставчик на услуги в областта на ИТ или човешките ресурси) само ако 
обработващият лични данни предостави достатъчно гаранции за защитата на 
правата на субектите на данни и отношенията помежду им са уредени със съответен 
договор. Обработващият трябва да бъде внимателно подбран и да се проверява 
редовно. Моля, обърнете се към вашето отговорно длъжностно лице по защита на 
данните за образец на споразумение и одит.   

Същото важи и ако организация от състава на групата PHOENIX обработва лични 
данни от името на друга организация (например PHOENIX Group IT GmbH за ИТ 
услуги). 

Освен това трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че обработващият 
отговаря на стандартите за сигурност на информацията, зададени от Политиката за 
защита на информацията на групата PHOENIX, както и че обработва данните само 
според инструкциите.28 Обработването на личните данни на гражданите на ЕС е 
забранено, ако обработването се извършва извън ЕС, освен ако не са спазени 
специалните условия за прехвърляне на данни (вижте глава 5 от настоящата 
политика).  

                                                           
24 Чл. 25 от ОРЗД. 
25 Чл. 32 от ОРЗД. 
26 Чл. 26 от ОРЗД. 
27 Чл. 28 от ОРЗД. 
28 Чл. 29 от ОРЗД. 
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4.4  Сътрудничество с надзорния орган 
От „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД и неговите служители се изисква да си сътрудничат с 
местния надзорен орган за защита на данните, който е Комисията за защита на 
личните данни в България. Ако към вас в качеството ви на служител се обърне 
представител на Комисията за защита на личните данни, трябва незабавно да 
уведомите вашето длъжностно лице по защита на данните.29 

4.5  Нарушение на сигурността на личните данни 
Всяко нарушение на сигурността на личните данни трябва незабавно да бъде 
докладвано на длъжностното лице по защита на данните от служителя или 
ръководителя на отдела чрез портала на групата PHOENIX. Ако съществува 
вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за 
правата и свободите на субектите на данни, те трябва да бъдат уведомени без 
ненужно забавяне.30  

Ако нарушението на сигурността на данните има вероятност да доведе до риск за 
правата и свободите на субектите на данни, Комисията за защита на личните данни 
трябва да бъде информирана без неоправдано забавяне (което следва да бъде 
извършено от вашето длъжностно лице по защита на данните) не по-късно от 72 
часа след като е разбрало за нарушението.31  

В случай на нарушения, засягащи цялата група, местното длъжностно лице по 
защита на данните трябва да уведоми и ръководителя по защита на данните в 
групата.  

За да се намалят рисковете, породени от нарушаване на сигурността на данните, и 
да се ускори процесът на съобщаване както на надзорните органи, така и на 
засегнатите субекти на данни, при всяко нарушаване на сигурността на данните 
трябва да се следва съответната процедура, предвидена в случай на нарушаване на 
сигурността на данните, за да се гарантира изпълнението на изискванията на закона 
за защита на данните. За подробности направете справка с „Ръководство за действия 
в случай на нарушаване на сигурността на данните ” (като Приложение №2). 

Ако имате някакви въпроси относно защитата на данните или сте загрижени, че 
определени лични данни са компрометирани, можете да се свържете с вашето 
длъжностно лице по защита на данните, за да обсъдите притесненията си. 

4.6  Оценка на въздействието върху защитата на данните  
Когато съществува вероятност определен вид обработване на данни, по-специално 
при което се използват нови технологии, да породи висок риск за правата и 
свободите на субектите на данните, преди да бъде извършено обработването се 
изисква да се направи оценка на въздействието върху защитата на данните32. 

Оценка на въздействието се изисква в следните случаи: 

                                                           
29 Чл. 31 от ОРЗД. 
30 Чл. 34 от ОРЗД. 
31 Чл. 33 от ОРЗД. 
32 Чл. 35 от ОРЗД. 
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a. въвеждане на нови технологии, 
b. автоматизирана обработка, включително профилиране, водещо до вземане на 

решения, които пораждат правни последици за физическите лица,   
c. извършване на широкомащабна обработка на данни от специални категории,  
d. обработване на данни за престъпни дейности, 
e. систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона, 
f. за други случаи, направете справка със списъците на местния надзорен 

орган. 

Съответният служител трябва предварително да информира длъжностното лице по 
защита на данните (преди плановете да бъдат утвърдени), за да се гарантира 
изпълнението на оценката на въздействието преди започването на ново или 
променено обработване на лични данни. Моля, свържете се с вашето длъжностно 
лице по защита на данните, което може да ви предостави образци на оценка на 
въздействието върху защитата на данните. 

Местното длъжностно лице по защита на данните трябва да се консултира с 
Комисията за защита на личните данни, когато оценката на въздействието върху 
защитата на данните покаже, че обработването ще породи висок риск за правата и 
свободите на субектите на данни, ако администраторът не предприеме мерки за 
ограничаване на риска.  

4.7  Определяне на длъжностно лице по защита на данните33 

 „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД трябва да реши дали е необходимо да бъде назначено 
длъжностно лице по защита на данните. За да се установи това трябва да бъдат 
прегледани и взети под внимание разпоредбите на местното право и ОРЗД. ОРЗД 
посочва, че това се препоръчва, ако в държавите, където се извършват търговски 
операции, основните дейности се състоят в операции по обработване, които 
изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или 
основните дейности се състоят в мащабно обработване на специалните категории 
данни.  

Ако няма определено длъжностно лице по защита на данните, трябва да се назначи 
едно лице за местен координатор по защита на данните (МКЗД). Местното 
длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по защита на 
данните се отчитат пред управителния съвет. Местното длъжностно лице по защита 
на данните и/или местният координатор по защита на данните са отговорни да 
защитават правата на субектите на данни в своята организация/държава и да си 
сътрудничат тясно помежду си и с ръководителя по защита на данните в групата.   

Групата PHOENIX има назначен ръководител по защита на данните в групата, който 
координира сътрудничеството по всички важни въпроси за защита на данните в 
групата PHOENIX заедно с МДЛЗД и МКЗД на държавите от групата плюс служителя 
по ИТ сигурността на групата. Ръководителят по защита на данните в групата се 
отчита пред управителния съвет на групата PHOENIX. Ръководителят по защита на 
данните в групата поддържа тясно сътрудничество с органите на държавите от 
групата PHOENIX. Неговата задача е да наблюдава съответствието на политиките на 

                                                           
33 Чл. 38 от ОРЗД. 
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цялата група (настоящата политика плюс други подробни политики), за да ги 
развива и актуализира.  

Назначените служители трябва да притежават необходимата професионална 
квалификация и познания за законодателството и практиките за защита на данните.  

Управителният съвет на PHOENIX Group IT GmbH назначава служител по ИТ 
сигурността на групата, който консултира групата PHOENIX по всички аспекти на 
сигурността. Задачата на служителя по ИТ сигурността на групата е да разработва, 
подобрява и наблюдава стандартите за ИТ сигурност на групата PHOENIX. 

4.8  Длъжност на длъжностното лице по защита на данните34 
Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по 
защита на данните и ръководителя по защита на данните в групата участват по 
подходящ и своевременен начин в разглеждането на всички въпроси, проекти, 
промени или операции, свързани с правилата за защита на личните данни. 

Управителният съвет на групата, местните управителни съвети и всички служители 
трябва да оказват съдействие на местното длъжностно лице по защита на данните 
и/или местния координатор по защита на данните и ръководителя по защита на 
данните в групата при изпълнението на техните задачи.  
 
Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по 
защита на данните и ръководителя по защита на данните в групата трябва да 
разполагат с ресурси, съобразени с естеството и сложността на бизнес модела в 
организацията, включително тези, които трябва да се осъществяват в контекста на 
взаимопомощ, сътрудничество и участие в общите за групата проблеми и проекти в 
областта на защита на данните. 

Те трябва да имат независима и защитена длъжност в организацията и да се отчитат 
пред управителния съвет на съответната организация в състава на групата PHOENIX.  
 
Те са естествените лица за контакт на всички физически лица по въпроси, свързани 
с обработката на техните лични данни, както и лица за контакт на надзорните 
органи. Освен това те са длъжни да спазват секретността и/или поверителността на 
изпълняваните от тях задачи. 
 
Данните за връзка с местното длъжностно лице по защита на данните и/или местния 
координатор по защита на данните и ръководителя по защита на данните в групата 
се публикуват в интранет системата на организациите/държавите (COIN) или други 
подобни платформи. 

4.9  Задачи на длъжностното лице по защита на данните35 

Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по 
защита на данните и ръководителя по защита на данните в групата са отговорни да 
информират и съветват организацията/държавите от групата PHOENIX, когато 

                                                           
34 Чл. 38 от ОРЗД. 
35 Чл. 39 от ОРЗД. 
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изпълняват операции като администратори и обработващи данни, както и 
служителите в тази организация/държава. 

Управителният съвет на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, в качеството му на администратор 
на данни, отговаря за спазването на изискванията за защита на данните, наложени 
от приложимото право, подзаконови нормативни актове и политики за цялата група. 
Управителният съвет е конкретно отговорен за защитата на правата на субектите на 
данните. 

Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по 
защита на данните и ръководителя по защита на данните в групата са отговорни за 
наблюдението на спазването на ОРЗД, местните закони и разпоредби относно 
защитата на данните, настоящата политика и допълнителни подробни политики на 
групата PHOENIX, за да се гарантират основните права и свободи на субектите на 
данни във връзка с обработването на техните лични данни. 

Ръководителят по защита на личните данни в групата създава в тясно 
сътрудничество (напр. чрез редовни телефонни конференции, срещи и др.) с 
местното длъжностно лице по защита на данните и/или местния координатор по 
защита на данните обща рамка, която да служи като поддържащ форум за 
информиране и консултиране на местните организации в състава на групата 
PHOENIX (действащи като администратори или обработващи данни) относно 
разпоредбите за защита на данните. 

Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният координатор по 
защита на данните трябва да наблюдават и докладват установените несъответствия 
и възможните рискове в своите организации/държави на ръководителя по защита на 
данните в групата. Освен това те предоставят и информация за контрола на 
надзорните органи. Местното длъжностно лице по защита на данните и/или местният 
координатор по защита на данните трябва да осигурят адекватно обучение и 
дейности за информиране на администраторите, обработващите и служителите в 
своите държави. Ръководителят по защита на данните в групата следва да осигури 
електронно обучение в рамките на цялата група. 

За по-подробен преглед вижте отговорностите в таблицата за отговорности, 
представена като Приложение №3. 

5 Предаване на лични данни 
Предаването на лични данни в държавата, в която са събрани, в рамките на 
Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
(включително обработването в трета държава след предаването) се разрешава, ако 
обработването на данните е разрешено съгласно ОРЗД (по-конкретно разпоредбите 
на глава II). 

Предаването на лични данни от държава от ЕС/ЕИП в трета държава (извън ЕС/ЕИП) 
се разрешава само ако са изпълнени допълнителни изисквания. В такъв случай се 
обърнете към вашето длъжностно лице по защита на данните. Предаването е 
разрешено: 
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 ако Европейската комисия е решила, че тази трета държава осигурява 
адекватно ниво на защита („решение за адекватното ниво на защита”, напр. 
Швейцария)36; или 

 ако получаващата страна е предвидила подходящи гаранции (напр. 
задължителни фирмени правила, стандартни клаузи за защита на данните, 
приети от Комисията, одобрен кодекс за поведение)37; или 

 съгласно решение на съд или трибунал или решение на административен 
орган, ако се основават на международно споразумение38; или 

 когато предаването се извършва в конкретни ситуации (например субектът на 
данните изрично е дал съгласие, предаването е необходимо за изпълнението 
на договор, предаването е необходимо за установяването, упражняването или 
защитата на правни претенции, предаването е необходимо, за да бъдат 
защитени жизненоважните интереси на субекта на данните)39; или 

 когато предаването е необходимо за целите на неоспоримите законни 
интереси, преследвани от администратора, и администраторът е информирал 
надзорния орган.40 

6 Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции 
Налице са следните средства за правна защита: 

 Право на субекта на данни да подаде жалба до надзорен орган41, 
 Право на физическите и юридическите лица на ефективна съдебна защита 

срещу надзорния орган42, 
 Право на субекта на данни на ефективна съдебна защита срещу 

администратор или обработващ лични данни43 и 
 Право на субекта на данни да възложи права по своята защита на структура, 

организация или сдружение с нестопанска цел.44 

Всеки субект на данни, който е претърпял материални или нематериални вреди в 
резултат на нарушение на сигурността на неговите данни, има право да получи 
обезщетение.45 Органите могат да наложат административни глоби до 10 милиона 
евро или 20 милиона евро или в случай на дружество до 2% или 4% от общия 
годишен оборот в световен мащаб на групата PHOENIX за предходната финансова 
година.46 Според местното право нарушенията могат да доведат до наказателно 
преследване.47 Нарушения, за които са отговорни отделни служители, могат да 
доведат до санкции по местни дисциплинарни процедури в съответствие с местното 
трудово право. 

                                                           
36 Чл. 45 от ОРЗД. 
37 Чл. 46 от ОРЗД. 
38 Чл. 48 от ОРЗД. 
39 Чл. 49 от ОРЗД. 
40 Чл. 49, ал. 1 от ОРЗД, в края. 
41 Чл. 77 от ОРЗД. 
42 Чл. 78 от ОРЗД. 
43 Чл. 79 от ОРЗД. 
44 Чл. 80 от ОРЗД. 
45 Чл. 82 от ОРЗД. 
46 Чл. 83 от ОРЗД. 
47 Чл. 84 от ОРЗД. 
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7 Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение  
Местното право може да предвижда по-конкретни правила по закон или чрез 
колективни договори за обработване на личните данни на служителите в контекста 
на трудовото или служебното правоотношение.48 

8 Заключителни разпоредби 
Настоящата политика влиза в сила от 25 май 2018 г. 

9 Разрешение от управителния съвет:  
 

 

 

 

Приложения: 

1. Ръководство за запазване на регистрите във „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД 

2. Ръководство за действия в случай на нарушаване на сигурността на данните 

3. Таблица на отговорностите  

                                                           
48 Чл. 88 от ОРЗД. 
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Радостин Георгиев Димитров –  
Директор Финанси и  
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Приложение №1 към Политика за защита на данните на „ФЬОНИКС Фарма“ 
ЕООД: 
 
Ръководство за запазване на регистрите във „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД 
 
1. Цели 
 
Целта на това ръководство е да въведе концепцията за запазване на регистрите на 
цялата група във „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД в България, за да гарантира, че 
регистрите на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД са адекватно защитени и поддържани (напр. 
в съответствие със законовите задълженията за запазването им). Тя също така 
гарантира заличаването в съответния момент на записите, които вече не са 
необходими или нямат стойност.  
 
С това ръководство личните данни на субектите на данни са защитени съгласно 
правиралата за защита на данните (по-специално Европейският общ регламент за 
защита на данните). „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД изпълнява задълженията си да 
заличава личните данни навреме. 
 
2. Обхват 
 
Това ръководство се прилага за цялата бизнес документация на групата PHOENIX 
(със или без лични данни, на хартиен или електронен носител, приложения, 
поддържани от ИТ отдела на групата, локалните ИТ отдели или от доставчици на 
услуги).  
 
 
3. Определения 
 
Носител на данни означава всяка среда, която може да записва данни, напр. 
документи на хартия, твърди дискове (например персонални компютри, лаптопи, 
таблети, сървъри, факсове или копирни машини), компактдискове, DVD дискове, 
касети с магнитна лента, чип карти (например SD карти), USB памети, микрофиш. 
 
Заличаване означава процес, при който личните данни се променят необратимо, 
така че след това те вече не съществуват или не могат да бъдат разпознати и не 
могат да бъдат използвани или реконструирани. Вместо да се заличат данните е 
възможно да се унищожи носителят на данни. Друга възможност е анонимизацията 
на данните, т.е. процес, при който личните данни се променят необратимо, така че 
субектът на данните да не може да бъде идентифициран пряко или косвено.  Според 
някои правила за защита на данните, данните трябва да бъдат блокирани по време 
на периода на запазване.  
 
 
Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице („субект на 
данните“), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или 
непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични 
признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, 
паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и 
родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова 
дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална 
ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, 
религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно 
състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни 
книжа на дружества (икономическа идентичност) и др. 
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Регистри означава цялата документирана информация, независимо от нейните 
характеристики, среда, физическа форма (напр. на електронен или хартиен носител), 
както и начинът, по който тя се записва или съхранява. Документацията включва 
сметки, споразумения, книжа, чертежи, писма, магнитни/оптични дискове, бележки, 
електронни писма, текстови файлове, картинни и звукови файлове, документи във 
формат PDF, всички файлове във формати на Microsoft Office или други формати - 
оригинали и копия. 
 
Задълженията за запазване се съдържат в местното и европейското законодателство 
за защита на данните, договорите и т.н. Когато данните вече не са необходими, 
трябва да се спазват общите принципи на необходимост и свеждане на данните до 
минимум (т.е. обработването на личните данни трябва да е ограничено до 
необходимото във връзка с целите, за които се обработват). 
 
Период на запазване означава периодът, през който трябва да се поддържа регистър 
съгласно местните правни задължения (например по закон, договор, свеждане на 
данните до минимум). 
 
 
4. Процес 

 
Вижте блок схемата и описанието на процеса в Допълнение №1. 
 
5. Запазване и заличаване 

 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД създава своя собствена таблица на класовете на 
заличаване за по-добър преглед на задълженията за запазване (вижте Допълнение 
№2).  
 
Управителният съвет гарантира, че местните изисквания за запазване са 
проектирани и изпълнени. 
 
Съществуват изключения от стандартния процес при незаконно събиране на лични 
данни, обработване на лични данни след законно искане за изтриване на субекта на 
данни, след ремонт, демонтиране и заличаване на системи, в случай на прехвърляне 
на предприятие, при инциденти и в случай на съдебни спорове или искове. 
 
Съществуват специални периоди за заличаване на архиви, резервни копия (за 
възстановяване) и протоколи за регистриране.  
 
 
6. Заличаване на носители на данни 

 
Ако носителите на данни вече не са необходими, считат се за нефункционални или 
са предадени на друго лице в рамките на организацията или извън нея, те трябва да 
бъдат проверени от потребителя, за да се установи, дали върху тях не се съхраняват 
лични данни или поверителни данни. В такъв случай данните трябва да бъдат 
заличени. 
 
Всички носители на данни (с изключение на документите на хартия) се предават на 
ИТ отдела за унищожаване. ИТ отделът ги унищожава (например с използване на 
чук, магнитно поле, нарязване на ленти) или ги предава на доставчик на услуги за 
унищожаване (на базата на договор с него в качеството му на обработващ данни). 
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Могат да бъдат осигурени обезопасени контейнери за отпадъци за изхвърляне на 
носители на данни. 
 
Същото важи и за предаването на носители на данни на лица извън „ФЬОНИКС 
Фарма“ ЕООД. Ако носителите на данни не се връщат на производителя, те трябва да 
бъдат подложени на физическо заличаване. Ако това не е възможно, трябва да бъде 
подписан договор с обработващия данните. 
 
Като изключение, при предаване на носители на данни на потребители в рамките на 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, форматирането на паметта и повторно инсталиране на 
приложенията е достатъчно, ако на конкретния носител не се съхраняват критични 
данни (например от управителния съвет). 
 
Документите на хартиен носител трябва да бъдат изхвърляни от служителя в 
обезопасени контейнери за отпадъци (които се предоставят от доставчик на услуги, 
който след това ги унищожава на базата на договор за обработване на данни) или 
унищожени посредством шредери (с достатъчно ниво на сигурност). 
 
 
7. Редовен преглед на регистрите 

 
Служителите на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД преглеждат своите регистри редовно (поне 
веднъж годишно) и ги заличават, когато е необходимо, за да осигурят спазването на 
тези правила. Ръководителите на отдели отговарят за този преглед. 
 
 
8. Документация 

 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД документира местните изисквания за прилагане, а именно 
за кои системи и други информационни активи се отнасят, кои видове данни се 
използват, кое правило за заличаване се отнася за кои типове данни, механизъм на 
изтриване, отговорност за стартиране и наблюдение на механизма, документиране 
на заличаването. Този контролен списък може да се използва за планиране на 
проверка. 
 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД създава таблица на отговорностите (вижте Допълнение 
№3). 
 
 
9. Отговорности за процеса 

 
Управителният съвет гарантират, че процесът ще бъде изпълнен, по-конкретно, че са 
налице правила за заличаване на всички информационни активи.  
 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД следва да разполага с списък на системите си и техните 
информационни активи. 
 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД трябва да се договори с доставчиците на услуги за 
задълженията за заличаване на данни (вижте образеца на споразумение с 
обработващ данни). 
 
Общо задължение за уведомяване: Всички служители трябва да информират 
местното длъжностно лице по защита на данните (или координатора по защита на 
данните) за нередности с мерките за заличаване на данни, при неясни или дори 
неправилни правила за заличаване. 
 
Ръководителите на отдели изпращат искането за заличаване до ИТ отдела. 
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10. Отговорности   

Управителния съвет отговаря за одобрението/промените в местното ръководство за 
запазване и местната таблица с класове за заличаване. 

 

11. Валидност 

Всички местни разпоредби относно запазването трябва да отговарят на разпоредбите 
на Политиката за защита на данните на цялата група. Всички политики трябва да 
бъдат напълно приети в съответствие с местните закони и разпоредби. 

 
 
Допълнение №1: Блок схема и описание на процеса 
 
Допълнение №2: Таблица на класове на заличаване 
 
Допълнение №3: Таблица на отговорностите  
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Допълнение №1: Описание на процеса 
 
към Приложение № 1 „Ръководство за запазване на регистрите във 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД" 
 
 
СЪХРАНЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДАННИ 
 

1) Инвентаризация на активи 
Всички информационни активи се инвентаризират, като по време на тази стъпка 
от процеса бизнесът трябва да изясни дали активът в обхвата на анализа вече е 
инвентаризиран. 
 
2) Налице е цялата задължителна информация 
В случай че активът вече е инвентаризиран, трябва да бъде проверено, дали е 
налице цялата задължителна информация, както е определена в регистрите за 
дейностите по обработване (понастоящем вижте въпросника за Регистъра на 
информационните активи и ИТ въпросника). 

 
3) Събиране на липсващата информация 
Ако се установи, че липсва задължителна информация, бизнесът отговаря за 
събирането на цялата липсваща информация. В случай на липсваща регулаторна 
информация, трябва да се потърси съвет от отговорното длъжностно лице по 
защита на данните. 
 
4) Добавяне на липсващата информация в архива 
След като се събере цялата липсваща информация, трябва да се гарантира, че 
архивът е актуализиран и правилно попълнен. 
 
5) Определяне на типовете данни 
В случай че активът не е инвентаризиран, първата стъпка е да се определи типа 
данни на актива.  Типът данни означава всяка част от информационните активи, 
която се използва за стандартни функционални цели, напр. данни за контакти, 
данни за плащания, данни за транзакции.  
 
6) Определяне на срок на запазване 
След категоризирането на типа данни трябва да се определи срокът на запазване, 
напр. минималното време, през което данните трябва да бъдат запазени в архива 
поради съответната цел, за която се събират, или по силата за законови 
задължения за запазване на данните. 

 
7) Законови, договорни и функционални изисквания 
Трябва да се провери, дали разглежданият актив е предмет на законови или 
договорни разпоредби, които могат да налагат изисквания към продължителността 
на запазването му. В случай на несигурност трябва да се потърси съвет от 
отговорното длъжностно лице по защита на данните. 
 
8) Добавяне на контекст на изискванията в архива 
За целите на осигуряване на прозрачност и проследимост, в архива трябва да се 
добави контекстът на изискването за запазване на данни. Това е особено важно, 
например за да може да се извършва лесно адаптиране в случай на промяна на 
законодателството. 
 
9) Добавяне на време на запазване в архива 
След като бъдат установени подходящите изисквания, засягащи запазването на 
данни, съответното време на запазване трябва да бъде добавено към архива.  
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10)  Определяне на срок на запазване 
Ако активът, предмет на прегледа, не е предмет на законови или договорни 
разпоредби, бизнесът трябва да определи подходящо време за запазване (колкото 
е възможно по-кратко). 
 
11)  Налице е подходящ срок на запазване 
Преди да се определи нова продължителност на запазване, трябва да се провери 
дали за някой от активите в тази категория вече има определено време за 
запазване, което може да бъде приписано и на актива, предмет на прегледа.  
 
12)  Определяне на ново време на запазване с местното отговорно лице по 

защита на данните 
В случай че не е налице подходящо време за запазване, трябва да се потърси 
съдействието на отговорното длъжностно лице по защита на данните, за да се 
определи нов срок на запазване. 
 
13)  Добавяне на време на запазване в архива 
След консултация с отговорното длъжностно лице по защита на данните и 
определяне на ново време на запазване, то трябва да бъде добавено към архива, 
свързан със съответния актив. 
 
14)  Адаптиране на време на запазване и добавяне в архива 
В случай че вече съществува подходящо време на запазване, то трябва да бъде 
приписано на актива, предмет на прегледа, и добавено в архива.  
 
15)  Определяне и добавяне на началото на срока за заличаване на архива 
След като се събере цялата задължителна информация, срокът за заличаване и 
началното време на този срок трябва да бъдат добавени към архива.  
Срок за заличаване означава, че след периода на предоставяне, засегнатите данни 
трябва да бъдат заличени в разумен срок съгласно закона за защита на данните 
(напр. срокът на запазване е 10 години, началото на периода на запазване е краят 
на годината, след това срокът за заличаване е 11 години). 
 
16)  Определяне на срок за заличаване и начален момент за специална 

ситуация 
Във всеки бизнес отдел може да възникне специална ситуация (например ремонт 
на система или съдебен процес), в която се налага да се приложи концепцията за 
заличаване. Това също се добавя към архива.  
 
17)  Прехвърляне на таблица за заличаване 
Последната стъпка на фазата „Съхраняване и класификация на данни” е да се 
прехвърли цялата събрана информация в таблица за заличаване, да се направи 
опростен преглед на активите, за които отговаря бизнес отделът, както и 
съответните срокове за заличаване с посочено начално време, т.е. трябва да бъдат 
предприети действия и планирани мерки. 
 

 
ЗАЛИЧАВАНЕ И ПРОВЕРКА 

 
18)  Доставчик на услуги, отговорен за заличаването 
Трябва да се провери, дали отговорността за заличаването на активите е 
прехвърлена по договор на доставчик на услуги. 
 
19)  Предоставяне на изискванията за заличаване на доставчика на услуги  
В случай че заличаването на информацията е отговорност на доставчик на услуги, 
трябва да се гарантира съобщаването и спазването на всички определени срокове 



3 
 

за заличаване със съответните начални моменти. Поради тази причина времето за 
заличаване трябва да бъде съобщено на доставчика на услуги.  
 
20)  Изпълнение на изискванията за заличаване 
След получаване на сроковете за заличаване със съответни начални времена, 
доставчикът на услуги трябва да изпълни всички необходими изисквания, за да 
може да заличи данните, както е определено в изискванията. 
 
21)  Заличаване на данни и документация 
След изтичане на сроковете за заличаване на активите, доставчикът на услуги 
трябва да заличи данните и документите по определения ред. 
 
22)  Създаване и предоставяне на доказателство за заличаване 
След успешното заличаване, доставчикът на услуги трябва да създаде 
доказателство за заличаването и да го предостави на съответния бизнес отдел.  
 
23)  Проверка на доказателството за заличаване 
Тъй като бизнес отделът е отговорен за заличаването на данните, независимо от 
това дали даден доставчик на услуги изпълнява задачата, доказателството за 
заличаване трябва да бъде проверено от отдела. Трябва да се провери дали 
доказателството за заличаване съдържа цялата необходима информация, за да се 
гарантира, че данните са били заличени съгласно договореното споразумение. 
 
24)  Валидно доказателство 
След като провери цялата информация, предоставена в доказателството за 
заличаване, бизнес отделът трябва да приеме или отхвърли доказателството за 
заличаване.  
 
25)  Информиране на доставчика на услуги 
Доставчикът на услуги трябва да бъде информиран, ако бъде установено, че 
доказателството не е валидно, напр. липсва информация или информацията е 
невярна, или бизнес отделът се съмнява, че всички данни в обхвата на задачата 
са били заличени и т.н. След това процесът продължава отново със стъпка 21.  
 
26)  Актив на хартиен носител 
Първата проверка, която бизнес отделът трябва да направи, е дали активът, който 
ще бъде изтрит, е на хартиен носител или се съхранява електронно.  
 
27)  Съществува план за ръчно проследяване на актив 
Всеки отдел трябва да поддържа план за проследяване на всички активи, които 
трябва да бъдат заличени ръчно. Трябва да се провери дали такъв план вече 
съществува.  
 
28)  Създаване на план за проследяване 
В случай че не съществува план за проследяване, той трябва да бъде създаден. В 
него трябва да се включват, но не само всички активи на хартиен и електронен 
носител. Планът трябва да съдържа информация като например съответните 
времена за заличаване, началните им моменти, обосновка за неавтоматизирано 
заличаване (в случай на цифрови активи) и проверка на заличаването. 
 
29) Активът е включен в плана за проследяване 
Проверява се дали активът, предмет на прегледа, вече е включен в план за 
проследяване. 
 
30)  Добавяне на актив към план за проследяване 
В случай че активът не е включен, той се добавя в плана за проследяване, както 
и цялата необходима информация. 
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31)  Следване на план за проследяване в случай на заличаване 
След като всички активи са включени в план за проследяване, трябва да се 
гарантира, че определените в документа времена за заличаване се спазват от 
всички отговорни служители.  
 
32)  Свързване с отговорния доставчик на ИТ услуги и уеднаквяване на 

изискванията 
Ако активът се съхранява електронно, трябва да се осъществи контакт с 
отговорния доставчик на ИТ услуги (местен, групов, трета страна), за да се 
приведат в съответствие изискванията за заличаване. Целта е да се осигури 
прилагането на автоматизирано решение (като се положат всички усилия за това). 
 
33)  Проверка на изискванията за заличаване  
Отговорният доставчик на ИТ услуги проверява изискванията заедно с бизнес 
отдела. 
 
34)  Налице е автоматизирано решение 
Отговорният доставчик на ИТ услуги проверява дали за актива, предмет на 
прегледа, вече е установено решение за автоматизирано заличаване.  
 
35)  Възможност за прилагане на автоматизирано решение 
Трябва да се положат всички усилия, за да се провери, дали може да се приложи 
автоматизирано решение в съответствие с определените по-горе изисквания. 
 
36)  Прилагане на автоматизирано решение 
Автоматизираното решение се разработва и прилага след като бъдат изпълнени 
всички изисквания.  
 
37)  Решението отговаря на изискванията 
След внедряването му, бизнес отделът трябва да провери дали предлаганото 
решение отговаря на изискванията, определени в процеса на анализ.  
 
38)  Адаптиране на текущото решение, за да отговаря на изискванията 
Ако изискванията не са изпълнени, това се докладва на доставчика на ИТ услуги 
и решението съответно се адаптира.  
 
39)  Предоставяне на обосновка за неприлагане на автоматизирано 

решение 
В случаите, когато прилагането на автоматизирано решение не е възможно или 
изпълнимо, съответната обосновка се предоставя на бизнес отдела. След това 
активът се добавя към плана за ръчно проследяване, както е описано в стъпки 27 
и следващите.  
 
40)  Заличаване на данни съгласно изискванията за заличаване 
Бизнес отделът трябва да гарантира, че данните се заличават според зададените 
изисквания. 
 
41)  Успешно заличаване 
За да се осигури съответствие, трябва да се провери, дали заличаването е 
извършено успешно.  

 
42)  Документ за заличаване 
След успешно заличаване на активите, предмет на прегледа, това трябва да бъде 
документирано по надлежния ред в плановете за проследяване на заличаването.  



   Концепция за запазване на данни 
 

Бизнес отдели Локално ИТ звено            Доставчик на услуги 

 
  
                                                                                   
 

 Начало  

 
 

 
 

1 
                                                                                                                                                                                                Инвентаризация 
                                                                                                                                                                                                        на активи 

 
 

     Да 

 
 
 

Не 

 

 
 

  2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Налице е цялата 

 задължителна информация                                            Не 
 

 

 

 
     7 

                                                                                                                                                                                         Законови, договорни  
                                                                                                                                                                          и функционални изисквания 

 
 
 

      Да 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

11 
     
     

    Съществува подходящ 
 срок на запазване   

Не
 

 
 

 
 
 
 

Да 

 
 

Да 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
18 

   Доставчик на услуги             , 

отговорен за заличаването                                                                     
Да

 
 

 

 
19 

Предоставяне на 
изискванията за 
заличаване на 
доставчика на 
услуги

 
 

Не 

 
        26 

Актив на хартиен носител Не 
 

 
 
 

 
32 

Свързване с ИТ и 
уеднаквяване на 

изискванията 

 
 
 
 
 
 

 
Да 

 

34 
                                                        Налице е автоматизирано  

                                                     решение

 
 

 
Не 

 

36 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Прилагане на 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            автоматизирано решение 

 
 
 

Да 

 

35 
                                          Възможност за  
                                           прилагане на  
                                   автоматизирано решение

 

Да 

 
 

 
37 

Решението 
отговаря на 
изискванията 

 

38 

Не 
Адаптиране на текущото решение, 

  за да отговаря на изискванията

 
 

39 
Предоставяне на обосновка  Не 
за неприлагане на  
автоматизирано решение  

 
 

 

 
 
22 

Създаване и 
предоставяне на 
доказателство за 
заличаване 

 
27 

                                                                                                                  Не                 
Налице е план за ръчно 

                        проследяване на актив 
 
 

24 
Валидно доказателство 

25 

Не               Информиране на 
доставчика на 
услуги 

 
 

 
        Да 

 
 

 
29 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Активът е включен в 
 плана за проследяване Не 

 

 
 

  Да 

 

Да 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Да 
 

Не 

 
 

41 
Успешно заличаване   

 

Да 

 

 
 

 
 

Край 

31 
Следване на план за 

проследяване в случай 
на заличаване 

4 
Добавяне на 
липсващата 
информация в архива 

                  6 
Определяне на 

срок на запазване 

10 
Определяне на 

срок на запазване 

14 
Адаптирайте времето за 
запазване и го добавете 

към архива 

13 
Добавяне на време на 

запазване в архива 

9 
Добавяне на време на 

запазване в архива 

15 
Определяне и 

добавяне на началото 
на срока за заличаване 

в архива 

16 
Определяне на срок за 
заличаване и начален 
момент за специални 

ситуации 

17 
Прехвърляне в 

таблица за заличаване 

23 
Проверка на доказателството 
за заличаване 

40 
Заличаване на 
данни съгласно 
изискванията за 

заличаване 

 
42 

Заличаване на 
документ 

30 
Добавяне на актив и 

задължителна информация 
към план за проследяване 

28 
Създаване на 
план за 
проследяване 

21 
Заличаване на 

данни и 
документация 

33 
Проверка на 

изискванията за 
заличаване 

20 
Изпълнение на 
изискванията за 

заличаване 

8 
Добавяне на 
контекст на 

изискванията в 
архива 

12 
Определяне на ново време на 

запазване с местното отговорно 
лице по защита на данните 

                  3 
Събиране на 
липсващата 
информация 

                  5 
Определяне на 

типа данни 



Допълнение №2: Таблица на класове на заличаване
към Приложение № 1 „Ръководство за запазване на регистрите във „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД в България"

1 месец 2 години 3 години 4 години 6 години 7 години 11 години 21 години 31 години 51 години
от 
събирането

(2) (4) (5) (7) (9)

(1) (3) (6) (8) (10) (11)

(12)

от края на 
отношенията

(16) (13) (14) (15)

тъмносиво = период, определен съобразно законите
светлосиво = свободно избран период

(1)=

(2)=
(3)=
(4)=
(5)=

(6)=

(7)=
(8)=

(9)=
(10)=
(11)=
(12)=
(13)=
(14)=
(15)=
(16)=

Регистър "Насрещни проверки"; Приемо-предавателни протоколи за лекарства; Протоколи от  вътрешни обучения;

Н
ач

ал
ен

 м
ом

ен
т

от края на 
процеса

Доклади от проведени вътрешни и външни одити;

Писма до клиенти; Служебни бележки; Eлектронни документи в ежедневната работа; Поръчкови листи; 

Специални формуляри по ЗКНВП;
Регистър лиценции и договори с НЗОК; CRM база данни;
Протоколи за брак на лекарствени продукти;
Температурни разпечатки; Сертификати за освобождаване на партида; Документи свързани със ЗЗБУТ; 
Книги за инструктаж по безопасност и здраве при работа;

(имейли - на сървър за електронна поща, файлове от MS Office);

Атестации; Регистър пълномощни; 

Стандартен период на заличаване

Данни на служители и контрагенги в ИТ системи

Протоколи от обучения; Протоколи за съгласуване и утвърждаване на документи от СУК; 
Процедури от Системата за управление на качеството в компанията (СУК);

Регистър с досиета на клиенти в отдел УВР;
Регистър на постъпили съобщения за НЛР; Регистър договори;
Трудови досиета; Тетрадка с положен извънреден труд; Удостоверения за трудов и осигурителен стаж и доход на служителите;

Регистър "Протоколи" в Счетоводството; Регистър "Подотчетни лица";
Сервизни досиета на автомобилите; Данни съхранявани в отдел "Маркетинг"; Регистър дела;

Регистър "Ръчни Фактури Клиенти"; Регистър "Банкови операции"; Регистър "Каса"; Специален регистър по ЗКНВП;
Регистри в отдел "Контролинг": Регистър "Вътрешни отчети"; Регистър "Групови отчети"; Регистър "Презентации";



Специални периоди на заличаване
Ситуации:
Неправомерно събрани лични данни
Лични данни след законно искане на субекта на данни
След ремонт, демонтаж и изтриване на системи
В случай на прехвърляне на предприятие
В случай на инциденти
В случай на съдебни спорове или искове
Архиви
Резервни копия (за възстановяване) 
Копия на информационни активи за специална употреба
Оставащи в ИТ системата, напр. информационни активи, които не за заличени по време на миграцията



Допълнение №3: Таблица на отговорностите
към Приложение № 1 „Ръководство за запазване на регистрите във 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД"

ID Създаване и въвеждане на концепция за запазване/заличаване Краен резултат
Управителен 
съвет на групата

Местен 
управителен 
съвет РЗДГ

МДЛЗД/ 
МКЗД Бизнес отдели ИТ звено на групата Местно ИТ звено Доставчик на услуги

Групова концепция за запазване, приложима в групата PHOENIX (еднократно 
действие)

1.1
Определяне на концепцията за запазване/правилата за заличаване на данни в група 
PHOENIX Правила за заличаване на данни (.doc) ОТЧ. ОТГ. И K

1.2 Създаване на образец на политиката за запазване на данни в група PHOENIX
Образец на политиката за запазване на данни 
(.doc) ОТЧ. ОТГ. И K

1.3 Създаване на образец на таблицата за заличаване на данни в група PHOENIX Таблица за заличаване на данни (.xls) ОТЧ. ОТГ. И K

Местна концепция за запазване на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД (еднократно действие)

2.1 Въвеждане на местна политика на базата на груповия образец
Локална политика за заличаване на данни 
(.doc) ОТЧ. K ОТГ. И

2.2 Създаване на местна таблица за местните отговорности
Таблица RACI за локално запазване на данни 
(.xls) ОТЧ. K ОТГ. И

2.3 Създаване и поддържане на архив на носителите, които съдържат лични данни Локален системен архив (.xls) ОТЧ. K ОТГ. И

2.4 Попълване на местната таблица на класовете за заличаване Локална таблица за запазване на данни (.xls) ОТЧ. K ОТГ. И

2.5 Разработване и документиране на местна концепция за запазване 
Локална концепция за заличаване на данни 
(.doc) ОТЧ. K ОТГ. И

2.6
Създаване на ИТ решения (където е приложими) в подкрепа на концепцията за 
запазване Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. И K ОТГ.

2.7 Въвеждане на локална концепция за запазване План за въвеждане (.xls) ОТЧ. K ОТГ. И
2.8 Записване на необходимите СОП документи СОП (.doc) ОТЧ. K ОТГ. И

2.9 Провеждане на проверка на защитата на данните, ако е необходимо
Доклад от проверка на запазването на данни 
(.doc) ОТЧ. K ОТГ. И

СЪХРАНЯВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДАННИ (текущ процес)

3.1. Инвентаризация на активи Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.2. Налице е цялата задължителна информация Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.3 Събиране на липсващата информация. Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.4 Добавяне на липсващата информация в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.5 Определяне на типовете данни Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.6 Определяне на срок на запазване Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.7 Определяне на законови и договорни изисквания Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.8 Добавяне на контекст на изискванията в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.9 Добавяне на време на запазване в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.10 Определяне на срок на запазване Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.11 Налице е подходящ срок на запазване Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K

3.12
Определяне на ново време на запазване с местното отговорно лице по защита на 
данните Регистър на информационни активи ОТЧ. K ОТГ. И

3.13 Добавяне на време на запазване в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. K ОТГ. И
3.14 Добавяне на време на запазване и добавяне в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K
3.15 Определяне и добавяне на началото на срока за заличаване в архива Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K

3.16 Определяне на срок за заличаване и начален момент за конкретна ситуация Регистър на информационни активи ОТЧ. И ОТГ. K

3.17 Прехвърляне към таблица за заличаване
Актуализиране на таблицата за заличаване на 
данни (.xls) ОТЧ. И ОТГ. K

ЗАЛИЧАВАНЕ И ПРОВЕРКА (текущ процес)

3.18 Проверка, дали доставчикът на услуги е отговорен за заличаването Споразумение за обработване на данни (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K
3.19 Предоставяне на таблицата за заличаване на доставчика на услуги 

Актуализирана таблица за запазване на данни 
(.xls) ОТЧ. И ОТГ. K

3.20 Изпълнение на изискванията за заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И K ОТГ.
3.21 Изтриване на данни и  документ за заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И K ОТГ.
3.22 Създаване и предоставяне на доказателство за заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И K ОТГ.
3.23 Проверка на доказателството за заличаване от доставчика на услуги Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K
3.24 Приемане или отказ на доказателството за заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K

3.25 Информиране на доставчика на услуги Споразумение за обработване на данни (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K И

3.26 Проверка, дали активът се съхранява на хартия Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.

3.27 Налице е план за ръчно проследяване на актив Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.

3.28 Създаване на план за проследяване Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.

3.29 Активът е включен в плана за проследяване Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.

3.30 Добавяне на актив към план за проследяване Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.

3.31 Следване на план за проследяване за заличаване Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. K,И ОТГ.



3.32 Свързване с отговорния доставчик на ИТ услуги и уеднаквяване на изискванията Локална таблица за запазване на данни (.xls) ОТЧ. K ОТГ. И

3.33 Проверка на изискванията за заличаване Локална таблица за запазване на данни (.xls) ОТЧ. И K ОТГ.

3.34 Налице е автоматизирано решение Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. И K ОТГ.

3.35 Възможност за прилагане на автоматизирано решение Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. И K ОТГ.
3.36 Прилагане на автоматизирано решение Актуализиран проектен документ (.doc) ОТЧ. И K ОТГ.
3.37 Решението отговаря на изискванията Актуализиран проектен документ (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K
3.38 Адаптиране на текущото решение, за да отговаря на изискванията Актуализиран проектен документ (.doc) ОТЧ. И K ОТГ.

3.39 Предоставяне на обосновка за неприлагане на автоматизирано решение Образец на концепцията за запазване (.xls) ОТЧ. И K ОТГ.
3.40 Заличаване на данни съгласно изискванията за заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K
3.41 Успешно заличаване Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K
3.42 Заличаване на документ Доказателство за заличаване (.doc) ОТЧ. И ОТГ. K

ОТГ. = отговаря
ОТЧ. = отчитане
К = консултиране
И  = информиране

РЗДГ = Ръководител по защита на 
данните в групата
МДЛЗД = Местно длъжностно лице 
по защита на данните
МКЗД = Местен координатор по 
защита на данните
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Приложение №2 към Политика за защита на данните на „ФЬОНИКС Фарма“ 
ЕООД: 
 
Ръководство за действия в случай на нарушаване на сигурността на данните 
 
1. Въведение 
 
Това ръководство определя задължителните процедури, които служителите трябва 
да прилагат в случай на нарушение на сигурността на данните във „ФЬОНИКС 
Фарма“ ЕООД или при подозрение за наличие на нарушение на сигурността на 
данните.  
 
„Нарушаване на сигурността на личните данни” означава нарушение на сигурността, 
което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, 
неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват 
или обработват по друг начин. Трябва да има въведени процедури, които да 
позволяват на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД своевременно да реагира, оцени и действа в 
случай на установяване на нарушение на сигурността на личните данни или при 
наличие на подозрение за възможно нарушаване на сигурността на данните. Това ще 
помогне да се сведат до минимум потенциалните щети за хората и организацията. 
 
 
2. Видове нарушения на сигурността на данните 
 
Според ОРЗД (Общия регламент относно защитата на данните) нарушението на 
сигурността на личните данни е инцидент, при който се компрометират, разкриват, 
копират, предават лични данни, осигурява се достъп до тях, те се изтриват, 
унищожават, открадват или използват от неоторизирани лица, независимо дали 
случайно или умишлено.  
 
Примерите за инциденти включват, но не се ограничават до следното:  
 

- Загуба или кражба на поверителни или чувствителни данни или оборудване, 
на което се съхраняват такива данни (например загуба на лаптоп, смартфон, 
USB памет, iPad/таблет или хартиен запис)  

- Кражба или повреда на оборудване  
- Неразрешено използване, достъп до или промяна на данни или 

информационни системи  
- Опити (неуспешни или успешни) за получаване на неразрешен достъп до 

информация или ИТ система(-и)  
- Неразрешено разкриване на чувствителни/поверителни данни  
- Изтриване на уебсайтове  
- Кибер атака  
- Непредвидени обстоятелства, като например пожар или наводнение  
- Човешка грешка  
- „Измъкване на информация” („измама”), при което информацията се получава 

чрез измама от организацията, която я държи  
 
 

3. Процедура 
 
3.1. Подаване на сигнал за инцидент 
 
Всички служители на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД носят отговорност незабавно да 
подадат сигнал при установяване на инциденти, свързани с нарушаване на 
сигурността на данните и засягащи сигурността на информацията, до длъжностното 
лице по защита на данните чрез портала на групата PHOENIX. Когато порталът е 



 

2 
 

офлайн или не е достъпен, трябва да се изпрати имейл до длъжностното лице по 
защита на данните.  
Ако нарушението е възникнало или е установено извън обичайното работно време, 
то трябва да бъде докладвано възможно най-скоро.  
 
 
3.2 Описание на процеса 
 
От всички служители на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД се очаква да следват този процес в 
случай на нарушаване на сигурността на данните (вижте Допълнени №1). 
 
 
Допълнение №1: Блок схема и описание на процеса 
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Допълнение №1: Описание на процеса 
 
към Приложение № 2 „Ръководство за действия в случай на нарушаване на 
сигурността на данните“  
 
 

1. Доклад за нарушаване на сигурността на данните 
Докладващата страна създава доклад за нарушаване на сигурността на данните, 
като попълни съответния образец в инструмента, предоставен от група PHOENIX. 
Цялата задължителна информация, изисквана в образеца, трябва да бъде 
попълнена възможно най-подробно. 
 
2. ДЛЗД получава съобщението 
В зависимост от информацията, предоставена в доклада за нарушаване на 
сигурността на данните, отговорното Длъжностно лице по защита на данните 
(ДЛЗД) се уведомява автоматично от инструмента за докладване. Така „ФЬОНИКС 
Фарма“ ЕООД вече е наясно с инцидента и трябва да установи дали е настъпило 
нарушаване на сигурността на личните данни. 
 
3. ДЛЗД анализира доклада 
За да категоризира нарушението, ДЛЗД анализира доклада и проверява дали е 
предоставена цялата необходима информация. 
 
4. Информацията е достатъчна 
Въз основа на анализа на доклада, ДЛЗД решава дали трябва да бъде поискана 
допълнителна информация от докладващата страна. 
 
5. Искане за допълнителна информация 
Ако докладът не отговаря на изискваното ниво на подробности, ДЛЗД изисква 
липсващата информация от докладващата страна, при условие че са спазени 
стандартите. 
 
6. Потвърдено нарушение на сигурността на данните 
След като докладът бъде завършен и въз основа на предоставената информация, 
ДЛЗД трябва да реши дали е налице нарушаване на сигурността на данните или 
грешен положителен резултат (грешен резултат, който прилича на нарушаване 
на сигурността на данните, но не е). Това е най-късният момент, когато 
„ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД установява нарушаването на сигурността на личните 
данни и трябва да оцени риска за отделните хора. Ако докладът представя 
грешен положителен резултат, процесът продължава със стъпка 37. 
 
7. Възможно нарушение във връзка с ИТ сигурността 
След като бъде потвърдено наличието на нарушаване на сигурността на данните, 
ДЛЗД трябва да провери дали то е свързано с инцидент по ИТ сигурността, което 
означава събитие, засягащо поверителността, целостта или наличността на 
информационен ресурс или актив на група PHOENIX. Такова нарушение включва, 
но без да се ограничава до: опити (неуспешни или успешни) за получаване на 
неразрешен достъп до дадена система или нейните данни, нежелано прекъсване 
или отказ на услуга, неразрешено използване на система за обработване или 
съхранение на данни, промени в системен хардуер, фърмуер или софтуер без 
знанието, инструкциите или съгласието на собственика. Ако ДЛЗД има съмнения, 
трябва да се потърси съвет от местния отговорник за ИТ сигурността. 
 
8. Информиране на местния координатор по ИТ сигурност 
Ако нарушаването на сигурността на данните е свързано с инцидент по ИТ 
сигурността или ако ДЛЗД има съмнения за това, ДЛЗД трябва да се свърже с 
местния координатор по ИТ сигурността и да му предостави цялата необходима 
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информация във връзка с инцидента.  ДЛЗД и местният координатор по ИТ 
сигурността трябва да си сътрудничат тясно до приключването на процеса по 
нарушаване на сигурността на данните. 

 
9. Потвърдено нарушение във връзка с ИТ сигурността 
След като получи и анализира доклада, местният координатор по ИТ сигурността 
трябва да потвърди дали нарушението е свързано с инцидент по ИТ сигурността 
или не.  
 
10. Информиране на ДЛЗД за грешен положителен резултат 
Ако местният координатор по ИТ сигурност стигне до заключението, че не е 
налице доказателство за инцидент, свързан с ИТ сигурността, отговорното ДЛЗД 
трябва да се информира за грешния положителен резултат.  
 
11. Добавяне на анализ на грешния положителен резултат към доклада за 
нарушението 
За да се подобри ефективността на докладването, грешният положителен 
резултат се добавя към доклада за нарушаване на сигурността на данните и след 
издаването на доклада трябва да се определят съответни коригиращи и 
превантивни действия.  
 
12. Иницииране на процес при нарушение на ИТ сигурността 
Ако местният координатор по сигурността потвърди, че нарушението е причинено 
от инцидент с ИТ сигурността, трябва да се стартира съответният процес.  
 
13. Предоставяне на първоначален анализ на основната причина на ДЛЗД 
Тъй като финализирането на анализа за основна причина може да отнеме много 
време, може да се изготви първоначален анализ, който да се предостави на 
отговорното ДЛЗД. Това е от голямо значение, тъй като причината за 
нарушаването на сигурността на данните трябва да бъде включена в 
първоначалните доклади до органите и субектите на данни. Ако е възможно, в 
доклада на ДЛЗД се включват и коригиращи и превантивни действия.  
 

14. Включване на първоначалния анализ на основната причина в доклада 
за нарушението на сигурността на данните 
След като бъде получен първоначалният анализ за основна причина, ДЛЗД го 
включва в доклада за нарушаване на сигурността на данните. 
 
15. Транснационално/групово нарушение 
ДЛЗД трябва да установи дали нарушението се отнася само до съответната 
държава или включва една или повече от другите държави, в които оперира 
групата PHOENIX. Ако нарушението включва други държави в групата, 
ръководителят по защита на данните в групата трябва да бъде информиран. 
 
16. Информиране на ръководителя по защита на данните в групата 
За да се гарантира, че ръководителят по защита на данните в групата може да 
обработи нарушението на сигурността на данните, отговорното ДЛЗД трябва да 
предостави цялата налична информация във връзка с инцидента. 
 
17. Оценка на въздействието на нарушението 
Въз основа на предоставената информация, ръководителят по защита на данните 
в групата трябва първо да оцени въздействието на нарушението и засегнатите 
държави, а едва след това критичността на нарушението на сигурността на 
данните. 
 
18. Информиране на ДЛЗД на засегнатите държави  
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Ръководителят по защита на данните в групата трябва да поеме ролята на 
координатор в случай на транснационално/групово нарушение и следва да 
информира всички отговорни длъжностни лица по защита на данните в 
засегнатите държави, за да се осигури открит канал за комуникация за справяне 
с нарушението. Всички компетентни надзорни органи също трябва да бъдат 
уведомени. 
 
19. Нарушение с висок риск 
ДЛЗД трябва да прецени дали нарушението е вероятно да доведе до висок риск 
за правата и свободите на физическите лица (вж. чл. 34, ал. 1 от ОРЗД). В този 
случай нарушението се категоризира като нарушение с висок риск и е 
необходимо да бъдат изпратени известия до надзорния орган и до субектите на 
данни. Надзорният орган трябва да бъде информиран без неоправдано забавяне 
и не по-късно от 72 часа. Ако уведомяването отнеме по-дълго време, в доклада 
трябва да се представят основателни причини за това закъснение. Засегнатите 
субекти на данни трябва да бъдат информирани без неоправдано забавяне. 
Същевременно „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД трябва да предприеме действия, за да 
ограничи нарушението. 
 
20. Съставяне на известия за субектите на данни 
Отговорното длъжностно лице по защита на данните трябва да състави известие 
за субектите на данни въз основа на груповия образец и да го подготви за 
преглед.  
 
21. Съставяне на известие до надзорния орган 
Известието трябва да бъде съставено в съответствие с груповия образец и 
подготвено за преглед. 
 
22. Предаване на бизнес отделите 
След изготвянето на известията, те се предават заедно с доклад (включително 
коригиращи и превантивни действия) за преглед в местния комитет, който 
отговаря за одобряването на изпращането.  
 
23. Преглед на известието в местния комитет 
Местният комитет (трябва да включва всички необходими заинтересовани 
страни) проверява дали това е нарушение на сигурността на данните с висок 
риск. След това и двете известия трябва да бъдат прегледани и одобрени от 
местния комитет и трябва да се реши кой отговаря за изпращането им (напр. от 
бизнес отделите или отговорното ДЛЗД), преди да бъдат изпратени на 
съответните получатели.  
 
24. Изпращане на известие до субекта на данни 
След като бъде прегледано и одобрено от местния комитет, назначеното лице (от 
бизнес отделите или отговорното ДЛЗД) изпраща известието до субектите на 
данни, засегнати от нарушението. 
 
25. Изпращане на известие до надзорния орган 
След като бъде прегледано и одобрено от местния комитет, назначеното лице (от 
бизнес отделите или отговорното ДЛЗД) изпраща известието до местния надзорен 
орган чрез груповия образец за известие. 
 
26. Нарушение със среден риск 
ДЛЗД трябва да прецени дали нарушението е вероятно да доведе до риск за 
правата и свободите на физическите лица (но без да има вероятност то да 
доведе до висок риск, вж. чл. 33, ал. 1 от ОРЗД). В този случай нарушението се 
категоризира като нарушение със среден риск и е необходимо да бъде изпратено 
само известие до надзорния орган. Надзорния орган трябва да бъде информиран 
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без неоправдано забавяне и не по-късно от 72 часа. Ако уведомяването отнеме 
по-дълго време, в доклада трябва да се представят основателни причини за това 
закъснение. Същевременно „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД трябва да предприеме 
действия, за да ограничи нарушението. 

 
27. Съставяне на известие до надзорния орган 
Известието трябва да бъде съставено в съответствие с груповия образец и 
подготвено за преглед.  
 
28. Предаване на бизнес отделите  
След изготвянето на известието, то се предава заедно с доклад (включително 
коригиращи и превантивни действия) за преглед в местния комитет, който 
отговаря за одобряването на изпращането. 
 
29. Преглед на известието в местния комитет  
Местният комитет (трябва да включва всички необходими заинтересовани 
страни) проверява дали това е нарушение на сигурността на данните със среден 
риск. След това известието трябва да бъде прегледано и одобрено от местния 
комитет и трябва да се реши кой отговаря за изпращането му (напр. от бизнес 
отделите или отговорното ДЛЗД), преди да бъде изпратено на съответния 
получател.  
 
30. Изпращане на известие до надзорния орган 
След като бъде прегледано и одобрено от местния комитет, назначеното лице (от 
бизнес отделите или отговорното ДЛЗД) изпраща известието до местния надзорен 
орган чрез груповия образец за известие. 
 
31. Информиране на ДЛЗД за изпращането 
ДЛЗД трябва да се информира (ако се приеме, че назначеното лице за 
изпращането не е ДЛЗД) след като известието бъде изпратено. 
 
32. Нарушение с нисък риск 
Ако ДЛЗД стигне до заключението, че нарушението е малко вероятно да доведе 
до риск за правата и свободите на физическите лица (не попада в обхвата нито 
на чл. 33, ал. 1, нито на чл. 34, ал. 1 от ОРЗД), тогава не е необходимо да се 
информират субектите на данни и надзорните органи, а само се изготви 
вътрешен доклад.  
 
33. Предоставяне на окончателен анализ на основната причина на ДЛЗД 
След като приключи процесът на управление на инцидентите в областта на ИТ 
сигурността, окончателният анализ на основната причина се предоставя на 
отговорното ДЛЗД. След това той се добавя във вътрешната документация за 
нарушаване на сигурността на данните. Подробният анализ на инцидента, 
включващ коригиращи и превантивни действия за смекчаване и предотвратяване 
на подобен инцидент се включва в окончателния анализ за основната причина.  
 
34. Запис на вътрешен доклад за нарушението на сигурността на данните 
Независимо от категорията на риска на нарушаването на сигурността на данните, 
трябва да се изготви вътрешен доклад, който да включва въздействието и 
причините за нарушението. Докладът и свързаната с него документация трябва 
да се съхраняват от отговорното ДЛЗД и да се поддържат в съответствие с 
изискванията на ОРЗД. 
 
35. Преглед от ДЛЗД  
Отговорното ДЛЗД трябва да извърши пълен преглед на причината(ите) за 
нарушението, ефективността на реакциите и дали трябва да бъдат предприети 
промени в системите, политиките и процедурите. 
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36. Определяне на коригиращи и превантивни действия и издаване на 

отчет за поуките 
За да се предотвратят повторни или подобни бъдещи нарушения, коригиращи и 
превантивни действия и извлечените поуки трябва да бъдат идентифицирани от 
местния комитет след възникване на нарушение на сигурността на данните. 
(Забележка: в този случай се стартира Цикъл за планиране, изпълнение, 
проверка, вземане на мерки.) 

 
37. Добавяне на нарушението в месечния доклад 
За да се създаде видимост за нарушенията на сигурността на данните в групата, 
всички инциденти трябва да бъдат добавени в месечния доклад чрез 
инструмента, осигурен в група PHOENIX. Този доклад се предоставя на 
ръководителя по защита на данните в групата и се преразглежда при 
необходимост. 
 
38. Добавяне на грешния положителен резултат в месечния доклад 
Ако отговорното длъжностно лице по защита на данните стигне до заключението, 
че докладваното нарушение на сигурността на данните представлява грешен 
положителен резултат, това трябва да се отбележи в месечните доклади. Ако е 
възможно, трябва да се дадат аргументи, както и да се дефинират подходящи 
коригиращи и превантивни действия. 
 

 
Термини и определения:  
 
Грешен положителен резултат (вж. № 6) 
Инцидент по ИТ сигурността (вж. № 7) 
Транснационално/групово нарушение (вж. № 15) 
Нарушение с висок риск (вж. № 19) 
Нарушение със среден риск (вж. № 26) 
Нарушение с нисък риск (вж. № 32) 

 
 



Процес при нарушаване на сигурността на данните за държави от ЕС 
 

Докладваща страна Длъжностно лице по защита на данните Бизнес отдели 
H 

РЗДГ 

 
 

 
                 Местен координатор по сигурността

 
 

1 
                 Доклад за нарушаване на  
                      сигурността на данните 

 
 

 
4 

                                                                       Информацията е достатъчна                          
 

 

 

Да 

Не 

 

6 
                        Потвърдено нарушение на 

                              сигурността на данните 

 

 
Да 
 
 
7 

                      Възможно нарушение  
                              във връзка с ИТ 
                                  сигурността 

 
 
 

Да 

 
 

8 
8. Информиране на местния 
 координатор по ИТ сигурност 

 
 
 
 

Не 

 
 
 

10 

           Не Информиране на ДЛЗД за 

   грешен положителен резултат 

 
9 
 

Не       Потвърдено 

нарушение във 

връзка с ИТ 

сигурността

                  
Да 

 
13. Предоставяне на 
 първоначален  
анализ на основната  
причина на ДЛЗД 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

        15. 
Трансна
ционалн
о/групов
о 
нарушен
ие 

 
 
 

Да 

 
 
 

 

 

16.  

                                      Информиране на РЗДГ 
Не 

 
 
 
 
 

 

 
                           18. 

            Информиране  
               на ДЛЗД на  
        засегнатите държави  

 

 

 
19 

Нарушение с висок риск  

 
 
 

Не 

 
 
 

 
Да 

 
 
 
 
 
 
 
 

Не 

 
 

 

 
 

22 
Предаване на  

бизнес отделите 

 

 
26 

Нарушение със 
среден риск 

Да 

 
 

28 
Предаване на  

бизнес отделите 

 
 

Не 

 

 
 

32 
Нарушение с нисък риск  

 

 
31 

Информиране на 
ДЛЗД за 
изпращането  

 

 
 

33 
Предоставяне на 

окончателен анализ 
на основната 

причина на ДЛЗД 
 

 

  
34 

Запис на вътрешен 
доклад за 
нарушението  

 

 

 
 

 

 
 

Край

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
36 

Определяне на 
коригиращи и 

превантивни действия и  
издаване на отчет за 

поуките 

 
3 

ДЛЗД анализира 
доклада 

 

5 
 Искане за 

допълнителна 
информация 

11 
Добавяне на анализ на 
грешния положителен 
резултат към доклада 

за нарушението 

12 
Иницииране на 

процес за 
нарушение на ИТ 

сигурността 

 
20 

Съставяне на известия 
за субектите на данни 

 
21 

Съставяне на известие 
до надзорния орган 

 
24 

Изпращане на 
известие до 

субектите на данни  

 
30 

Изпращане на 
известие до 

надзорния орган 

 

 

35 
Преглед от ДЛЗД 

 

38 
Добавяне на грешния 
положителен резултат  

в месечния доклад 

 

37 
Добавяне на 

нарушението в 
месечния доклад 

 
29 

Преглед на 
известието в местния 

комитет 

 
27 

Съставяне на известие 

до надзорния орган 

 
25 

Изпращане на 
известие до 

надзорния орган 

 
23 

Преглед на 
известието в местния 

комитет 

 
17.  

Оценка на 
въздействието на 

нарушението 

14. Включване на 
първоначалния анализ на 

основната причина в 
доклада за нарушението 

на сигурността на данните  

 
2 

ДЛЗД получава 

съобщението 

Ф
а

за
 

 



Приложение №3 към Политика за защита на данните на „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД
Таблица на отговорностите 

                                Роля 

Дейност

Управител
ен съвет 
на 
групата

Местен 
управител
ен съвет

Субект на 
данни Служител

Консултан
т

Админист
ратор 

Обработва
щ данни РЗДГ МДЛЗД МКЗД МКС

Защита на данните (вж. 1.1 от Политиката) ОТГ. ОТГ. И ОТГ. (ОТГ., К ) ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ( ОТГ.)
Обработване на лични данни (вж. 1.1 и 2) И ОТГ. ОТГ. ОТЧ. ОТГ.

Адаптиране на местните ръководства (вж. 1.5) ОТЧ. К,И И ОТЧ. ОТГ. ОТГ.
Одобряване на политиката за ОРЗД (вж. 1.6) ОТЧ. И И К
Ревизиране на политиката за ОРЗД (вж. 1.6) ОТЧ. И И К,И И ОТГ. К К

Повишаване на осведомеността и организиране на обучение (вж. 4.9) ОТЧ. И (ОТГ., К ) ОТГ. (ОТГ.) 
Запазване на осведомеността и завършване на обучението (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ.

Въвеждане на нов/променен процес (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. И И И И
Запазване и заличаване на данни (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. И ОТГ. ОТГ. ОТГ. К К К  (К)
Преглед на документацията (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. К К К К
Информиране за нередностите при мерките за заличаване (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. К К К К
Унищожаване на носители на данни (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. (ОТГ. ) ОТГ. ОТГ. К К К К
Доказване на съответствието (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. К, И К, И К, И
Запазване на документацията от обработването (вж. 2.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТЧ., ОТГ. ОТЧ., ОТГ. К, И К, И К, И

Проверка на самоличността на субекта на данни за упражняване на правата (вж. 3.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТЧ. К К К
Отговор на ИДСД (искане за достъп на субект на данни) в рамките на 1 месец (вж. 3) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ., К ОТГ., К ОТГ., К
Предоставяне на информация на субекта на данни (вж. 3.2) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. К К К

Гарантиране на сигурността на обработването (вж. 4.1) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. К К К К
Споразумение за съвместни администратори (вж. 4.2) ОТЧ. ОТЧ. И И, (К ) ОТГ. И К К К
Договор с обработващ данни (вж. 4.3) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. (ОТГ. ), И, К К К К К
Избор и одитиране на обработващ данни (вж. 4.3) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. И К ОТГ., К ОТГ., К К
Сътрудничество с надзорния орган (вж. 4.4) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ.

Докладване на инцидент / нарушаване на сигурността на данните (вж. 4.5) ОТЧ. ОТЧ. ОТГ. ОТГ. ОТЧ., ОТГ. ОТГ. (ОТГ.) (ОТГ.) (ОТГ. )
Разглеждане на инциденти (вж. 4.5) вкл. вътрешен доклад ОТЧ., ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ.
Съобщаване на нарушението на субекта на данни (вж. 4.5) И ОТЧ., (ОТГ. ) И ОТЧ., ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. (К )
Съобщаване на нарушението вътре в групата (вж. 4.5) ОТЧ. (ОТГ.) И ОТГ. (ОТГ.) (ОТГ. )
Съобщаване на нарушението на надзорния орган (вж. 4.5) ОТЧ., (ОТГ. ) И И ОТГ. ОТГ. ОТГ. (К )
Докладване на друго несъответствие (вж. 4.5) ОТЧ. ОТЧ. (ОТГ. ) ОТГ. ( ОТГ.) ( ОТГ.) ( ОТГ.) ОТГ. ОТГ. ОТГ. (ОТГ. )

Оценка на въздействието върху защитата на данните (вж. 4.6) ОТЧ. ОТЧ. (К ) (И ), К (К ) ОТГ. И К К К К
Назначаване на длъжностно лице по защита на данните (вж. 4.7) ОТЧ. ОТГ. ОТГ. И
Определяне на МЛЗД и/или МКЗД (вж. 4.7) ОТГ. И И И И
Назначаване на ръководител по защита на данните в групата (вж. 4.7) ОТГ. И И И И И
Назначаване на служител по ИТ сигурност в групата (вж. 4.7) ОТГ.* И И И И
Подкрепа на РЗДГ, МДЛЗД, МКЗД, МКС в защитата на данните (вж. 4.8) ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ.
Лице за контакт (вж. 4.8) ОТЧ. (ОТГ.) , ОТЧ. ОТГ. ОТГ. (ОТГ.) 
Предоставяне на съвети и информация на администратора на данни PHOENIX (вж. 4.9) ОТЧ. ОТГ. ОТГ.  
Предоставяне на съвети и информация на обработващия данни PHOENIX (вж. 4.9) ОТЧ. ОТГ. ОТГ.
Наблюдение на съответствието (вж. 4.9) И И И И ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ.

Предаване на данни в държави извън ЕС с подходящи гаранции (вж. 5) ОТЧ. ОТЧ. И ОТГ. ОТГ. ОТГ. ОТГ. К К К

ОТГ. = отговаря
ОТЧ. = отчитане
К = консултиране
И  = информиране

РЗДГ = Ръководител по защита на данните в групата
МДЛЗД = Местно длъжностно лице по защита на данните
МКЗД = Местен координатор по защита на данните
МКС = Местен координатор по сигурността

* = делегиран в PHOENIX Group IT GmbH


