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Холандският надзорен орган стартира  проверка „ex 

officio“  за съответствие с GDPR. 

 
Асоциацията има за цел да подпомага развитието на областта за защита на личните данни 

в България чрез проучвания и споделяне на добри практики, както на местно, така и на  
международно ниво. 

В настоящата статия, желаем да споделим с Вас последната инициатива на Холандския 

надзорен орган при извършване на  превантивни служебни проверки по спазване на 
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, които целят да окажат ефект в национален 

план в страната. 

Миналата седмица, Холандският орган за защита на личните данни започна служебна 
проверка относно спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данните 

в частния сектор. 

Цел на проверката е спазване на изискванията за водене и поддържане на Регистрите по 

чл.30 от Регламента, поради което, на случаен принцип са  били подбрани и проверени 
30 големи холандски компании (притежаващи над 250 служители) в 10 различни сектора: 
промишленост, водоснабдяване, строителство, търговия на дребно, хотелиерство, 

пътувания, комуникации, финанси, бизнес услуги; здравеопазване. 

Проверката се извършва на  основание  чл. 57, пар. 1,  б. „а“ във вр. с чл.58, пар.1, б. „а“ 

от Регламента. Цитираните разпоредби делегират на териториалните надзорни 
органи  правомощието да наблюдават и осигуряват спазването на изискванията на 
Регламента, чрез извършване на проверки, като изискват от администратора, 

обработващия лични данни или когато е приложимо — на представителя на 
администратора или на обработващия, да им бъде предоставена всяка информация, 

необходима за целите на проверката. 

Провеждането на такива служебни проверки е дългогодишна традиция в работата на 
Холандския надзорен орган. Всяка година той определя списък с приоритетни области 

по прилагане на законодателството за защита на личните данни, като обикновено те 
биват разделяни на сектори или теми, които в последствие да се приложат при проверка 

в случайно подбрани организации. 

За да се предизвика такава служебна проверка, не е необходимо да се подават жалби, 
нито да се посочват други нередности. Това е т.нар. подход „надзор на системата“, който 

Органът използва като своя основна стратегия. Част от тази стратегия е фокусирането 
върху това, дали организациите са започнали да прилагат мерките, осигуряващи им 

съответствие с изискванията на Регламента, посочени в Глава II, която се отнася до 
принципите, свързани с обработване на личните данни, както и  изискванията на Глава 
IV, в която са разписани задълженията на администраторите, условията за назначаването 

на служител по защита на данните, съществуването на регистър на дейностите по 
обработване на данните, извършването на оценки на въздействието за защита на данните, 

кодекси за поведение и схеми за сертифициране и т.н. 
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Инициираната служебна проверка в частния сектор идва по-малко от два месеца след 
приключила друга служебна проверка, чиято цел беше да провери спазването на 
задължението за назначаване на длъжностно лице по защита на личните данни във всеки 

публичен орган или структура. За целта, бяха сравнявани броят подадени уведомления 
до Надзорния орган от назначените длъжностни лица към по защита на личните данни  и 

официалният списък на публичните органи в страната. Като резултат беше  установено, 
че до 1-и юни 2018 г.  в  повече от 400 холандски организации от публичния сектор няма 
назначен служител по защита на данните. 

В процеса на настоящата служебна проверка в частния сектор, където назначаването на 
длъжностно лице по защита на личните данни не е абсолютно задължително, 

Холандският надзорен орган основно се следи, за това дали компаниите спазват на 
задължението си за водене и поддържане на Регистър на дейности по обработване 
съгласно чл.30 от Регламента, респективно дали знаят какви са данните организацията 

обработва и защо. В много организации това е първата дейност, която се съгласува с 
новите правила на Регламента. Ето защо и изборът на Надзорният орган да се 

съсредоточи върху спазването на това задължение от страна на компаниите, изглежда 
напълно логично. 

Очаква се резултатите от служебната проверка да бъдат публикувани, без да се 

споменават имената на организациите, които нарушават изискването по чл.30 от 
Регламента, но с проценти или числа и подробности за нарушенията в конкретни 

сектори, което да окаже ефект върху другите организации в тези сектори, като част от 
стратегията „системен надзор“. 

Използвани източници: https://iapp.org/news/a/dutch-dpa-launches-ex-officio-gdpr-compliance-

investigation/ 
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