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Етичен кодекс на Експертната общност в областта на защитата на 

личните данни към Сдружение „Асоциация за защита на личните 

данни 

І. Общи положения 

Чл. 1. Този Етичен кодекс (наричан по-нататък за краткост „Кодекс/а/ът“) е 

основополагащ документ и е взаимно споделян от членовете на Експертната общност 

в областта на защитата на личните данни (наричана по-нататък за краткост 

„Общност/та“) към Сдружение „Асоциация за защита на личните данни“ (наричана 

по-нататък за краткост „Асоциация/та).  

Чл. 2. Кодексът установява етичен код от морални ценности, принципи и стандарти за 

поведение на участниците в Общността и е неразделна част от Правилата за създаване 

на Експертна общност към Сдружение „Асоциация за защита на личните данни“. 

Чл. 3. Кодексът се прилага по еднакъв начин спрямо всички участници в Общността, 

организирана в Отворена и Професионална общност. 

Чл. 4. Всеки кандидат, който желае да бъде включен в Общността, декларира, че 

споделя целите и интересите на Асоциацията и приема настоящия Етичен кодекс. 

Чл. 5. Настоящият кодекс има за цел: 

1. да изгради и укрепи авторитета на Общността като доброволна организация на 

професионалисти, които работят за популяризиране и утвърждаване на 

основните принципи и успешни модели в сферата на защита на личните данни. 

2. да установи етични правила на пазара на извършваните услуги, свързани със 

защитата на личните данни и да подпомогне развитието на нормални пазарни 

отношения; 

3. да утвърди професионални ценности и култура в дейността и в поведението на 

длъжностните лица по защита на личните данни и стремеж за непрекъснато 

повишаване на квалификацията; 

4. да издигне престижа в обществото на отделния експерт, работещ в областта на 

защитата на личните данни, и на Асоциацията като цяло. 

Чл. 6. Кодексът няма силата на закон и не се отнася до въпроси, регулирани от закона. 

Кодексът се прилага винаги в рамките на действащото българско законодателство.  

Чл. 7. Нито една писмена или устна комуникация между Асоциацията и участващите 

в Общността лица няма да се приема за юридическа консултация и/или насока или 

препоръка на компетентен надзорен орган в областта на защитата на личните данни. 
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ІІ. Правила за поведение  

Чл. 8. Участниците в Общността се грижат за изграждане и опазване на нейното добро 

име и репутация, като: 

1. не участват в прояви, които са несъвместими с общопризнатите принципи на 

етично поведение и биха могли да накърнят авторитета на Общността и/или на 

Асоциацията. 

2. не упражняват професия и/или дейност, забранена от закон и/или такава, която би 

могла да се счита за уронваща престижа и/или доброто име на Общността и/или 

на Асоциацията; 

3. не извършват дейности, които не съответстват и/или са несъвместими с целите и 

задачите, преследвани от Общността и/или Асоциацията. 

4. разбират, че правото на неприкосновеност е основно човешко право и ценност, а 

правото на защита на личните данни е част от него и в дейността си винаги се 

ръководят от това.  

Чл. 9. Отношенията между участниците в Общността се основават на  колегиалност, 

толерантност, етичност, сътрудничество и взаимопомощ, включително при решаване на 

каквито и да било проблеми. 

Чл. 10. В отношенията помежду си, участниците в Общността проявяват уважение и 

коректност, зачитат индивидуалният принос на всеки, както и правото на собствено 

мнение и позиция.  

Чл. 11. Участниците в Общността не допускат поведение, което накърнява 

достойнството и правата на отделната личност, нито прояви на дискриминация. 

Чл. 12. Всички участници приемат да обменят помежду си професионален/експертен 

опит, информация и ресурси, които са от значение за развитието и благополучието на 

Общността и дейността им в областта на защитата на личните данни. Такава информация 

би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, нормативни разпоредби и 

всякакви други данни, засягащи интереси на участниците в Общността в рамките на 

ограниченията, поставени в чл. 13 на настоящия Етичен кодекс. 

Чл. 13. Между участниците в Общността не може да бъде обменяна при никакви 

обстоятелства информация, придобита в хода на тяхната професионална и/или експертна 

дейност, касаеща поверителна лична и/или служебна/фирмена информация за 

работодател/клиент или такава, която се счита за търговска и/или производствена тайна.  

Чл. 14. Участниците в Професионалната общност приемат да опазват фирмената тайна 

на организациите, в които работят, респективно на своите клиенти, и да не разкриват 

конфиденциална информация, до която имат достъп по служебен път или по повод 

изпълнението на договор, по който са страна. 
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Чл. 15. Участниците в Професионалната общност приемат в своята работа да избягват 

действия, които дискриминират техни колеги или клиенти  въз основа  на техните раса, 

национална принадлежност, пол, религия, възраст, здравословно състояние или 

сексуална ориентация. 

Чл. 16. Всички участници в Общността уважават чуждия интелектуален труд, като 

спазват установените закони за авторското право и лицензионните споразумения и не 

толерират кражбата на интелектуална собственост, както и всякакъв друг вид 

плагиатство. 

Чл. 17. Участниците в Професионалната общност приемат да спазват договорите, 

споразуменията и други поети ангажименти с организации и клиенти и да не допускат 

поемане на нереалистични ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат 

изпълнени с необходимото качество и в определения срок. 

Чл. 18. Участниците в Професионалната общност приемат, че усвояването на нови 

знания и умения е непрекъснат процес и гаранция за поддържане на добро 

професионално ниво. 

Чл. 19. Всички участници в Общността приемат да разпространяват идеите на 

Асоциацията и на настоящия Етичен кодекс при всяка подходяща възможност. 

III. Заключение 

Чл. 20. Поведение, несъобразено с тези правила, не се толерира от Общността. 

Чл. 21. Неспазването на Кодекса представлява нарушение и е предпоставка за 

изключване от участие в Общността, без право на възстановяване на платения членски 

внос. 

 

Настоящият кодекс е приет от Управителния съвет на Асоциацията на 16.07.2018 г. и 

влиза в сила веднага след приемането си. 
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