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ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

З А Я В Л Е Н И Е

ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

от Сдружение „Асоциация за защита на личните данни“, 
ЕИК: 177186262, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1113, ул. „Д-р Любен Русев“

№ 36, вх. Г, ет. 2, ап. 36, представлявано от Юлия Пригонча – председател на Управителния
съвет

телефон за връзка: 0899986018, 0886013569,
ел. поща: dpa.bulgaria@mydata.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Асоциация за защита на личните данни е сдружение с нестопанска цел, което обединява
експерти от различни професионални направления в областта на защитата на личните данни и
работи активно за да развие, популяризира и утвърди основните принципи, успешните модели и
добрите практики за защита на личните данни; да повиши осведомеността на обществото по
тази изключително важна тема; да подпомогне компаниите и организациите при постигането и
поддържането на съответствие с изискванията на законодателството и да насърчи и съдейства на
хората да упражняват своите права. 

Силно сме обезпокоени от изнесената в медиите информация на 15.07.2019 г. за извършена
хакерска  атака  срещу  информационните  системи  на  Министерството  на  финансите  (МФ)  и
Националната  агенция  по  приходите  (НАП),  в  резултат  на  която  хакери  са  придобили  и
разпространили данни на над 5 милиона граждани и фирми. 

Голяма част от тези данни представляват лични данни съгласно дефиницията на чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.  относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита наО (Общ регламент за защита на
данните, ОРЗД). 
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Във връзка с възложените на КЗЛД задачи и правомощия по чл. 57 и чл. 58 от ОРЗД, в това
число предоставянето на становища и предварителни консултации по чл. 57, пар. 1, б. „в“ и чл.
58, пар. 3, б. „а“ и б. „б“ от ОРЗД, и на основание Закона за достъп до обществена информация
(ЗДОИ), се обръщаме към Вас по повод на следното:

I. Предоставяне/публикуване на информация по ЗДОИ

Като част от принципа на отчетност, въведен с чл. 5, пар. 2 от ОРЗД, всеки администратор
„поддържа регистър на дейностите по обработване, за които отговаря“, включително, наред с
другото, целите на обработването, описание на категориите лични данни, субекти на данни и
получатели  на  данни,  както  и  „когато  е  възможно,  общо  описание  на  техническите  и
организационни мерки за сигурност, посочени в член 32, параграф 1“ (чл. 30, пар. 1 от ОРЗД).

Администраторът също така трябва да оцени дали съществува вероятност да се породи
висок риск за правата и свободите на физическите лица, дори ако в крайна сметка реши да не
извърши оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) по чл. 35 и чл. 36 от ОРЗД.

Освен това, когато ОВЗД покаже високи остатъчни рискове, администраторът е длъжен да
се консултира предварително с надзорния орган по отношение на обработването (чл. 36, пар. 1
от ОРЗД). Като част от тази процедура на надзорния орган трябва да се предостави пълната
версия на ОВЗД (член 36, пар. 3, б. „д“ от ОРЗД). Надзорният орган може да даде становище, без
да  разкрива  тайни  или  да  оповестява  слабости  по  отношение  на  сигурността,  съгласно
приложимите в съответната държава членка принципи относно публичния достъп до официални
документи.

Предвид горното и във връзка с огласения в медиите инцидент със сигурността на
данните, обработвани от МФ и НАП, молим по реда на ЗДОИ да ни предоставите следната
информация:

Получавала ли е КЗЛД в периода от 25.05.2018 г. до 16.07.2019 г. искания от МФ и/или
НАП за извършване на предварителни консултации с КЗЛД по чл. 36 от ОРЗД във връзка
с констатирани рискове и извършени оценки на въздействие? Ако да, какви са основните
констатации и препоръчаните на администраторите мерки от страна на КЗЛД в резултат
на тези консултации?

С  цел  подпомагане  възстановяването  на  доверието  на  физическите  лица  в
засегнатите  от инцидента институции,  молим тази информация да бъде публикувана и
официално на Интернет страницата на КЗЛД.

Желаем да получим исканата информация под формата на копие на технически носител –
по електронна поща на   dpa  .  bulgaria  @  mydata  .  bg  .  
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II. Във връзка със задачите и правомощията Ви по чл. 57 и чл. 58 от ОРЗД 

1. Според експерти разпространената информация в Интернет съдържа създадени списъци
по  определени  критерии,  като  някои  от  тези  списъци  са  озаглавени  с  обезпокояващи  за
физическите лица имена, като например „списък с нелоялни“. 

Мислим, че по Ваша преценка и инициатива, би било добре да се извърши проверка за
закоността на тези обработвания и доколко подобно групиране на лични данни е в съответствие
с  изискванияата  на  ОРЗД и  тези  обработвания  са  необходими за  изпълнение  на  законовите
правомощия на НАП. Също така може да се провери как се създават тези списъци, кой мотивира
необходимостта от създадването на определен отчет, за какво биват използвани тези списъци,
какви решения се вземат въз основа на тези явно автоматизирани отчети. 

2. Отново ако прецените,  че е необходимо, би могла да се извърши проверка и да бъде
дадено становище от Ваша страна доколко при обработването на данни от страна на засегнатите
институции  в  гореописания  казус  въведените  настоящи  политики  за  прозрачност  при
обработването на лични данни отговарят на духа, смисъла и изскванията на ОРЗД. 

С оглед на това че заявлението се подава по електронен път на посочения от Вас в сайта Ви
електронен адрес –  kzld@cpdp.bg, на основание чл. 24, ал. 2 от ЗДОИ не е необходимо то да
бъде подписано с електронен подпис.

Молим, след завеждане на заявлението, неговият входящ номер да ни бъде изпратен на
dpa.bulgaria@mydata.bg. 

гр. София С уважение, 
16.07.2019 г. /Юлия Пригонча – председател на УС/
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