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Уводни бележки – работодателите и защитата на личните данни

Макар Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД, по-

известен с английската си абревиатура GDPR)[i] да се прилага от 25 май

2018 г., а измененията в българския Закон за защита на личните данни

(ЗЗЛД) да са в сила от началото на март 2019 г., към настоящия момент все

още има сериозно неразбиране у много организации за това какви

задължения имат те с оглед защитата на личните данни, които обработват

в хода на дейността си. Настоящият анализ е посветен на основните

задължения на работодателите[ii] относно защитата на личните данни.

https://tita.bg/trud_osigurovki/edition/3/article/33
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Работодателите обработват лични данни на различни категория лица –

кандидати за работа, настоящи и бивши служители, а в някои случаи – на

роднини и близки на своите служители (напр. за целите на

администриране на различните видове отпуски). В някои случаи,

трудовото и осигурителното законодателство изисква обработването на

сериозни обеми лични данни като данни за трудов и осигурителен стаж,

чувствителни данни като данни за здравословното състояние

(включително в контекста на пандемията от COVID-19 понякога се налага

обработването и на данни за ваксинационен статус, преболедуване,

резултати от COVID-19 тестове[iii] и др. под.), данни за синдикалната

принадлежност и др. под.

Независимо от факта, че жалбите пред Комисията за защита на личните

данни (КЗЛД) за 2019 и 2020 г. в сферата на трудовите и осигурителните

отношения (наречени от КЗЛД „трудови и осигурителни услуги“) не заемат

челно място (същите са на 7 място и за двете години, съответно с

приблизително 1,6% от всички подадени жалби за 2019[iv] и с

приблизително 3,6% от всички подадени жалби за 2020 г.[v]),

законосъобразното обработване на лични данни от работодателите не

трябва да се подценява, а никой работодател не е защитен от подобни

жалби. Нерядко жалби с твърдени нарушения за защита на личните данни

се подават от лица в контекста на вече съществуващ трудовоправен спор с

работодателя (напр. от бивши служители, които са уволнени и обжалват

законосъобразността на уволнението си) с цел допълнително предимство

при цялостното уреждане на отношенията. Редица работодатели обаче все

още не изпълняват адекватно своите задължения съгласно режима за

защита на личните данни. Наблюдава се масовото използване на различни

декларации-съгласия и/или договорни клаузи за получаване на съгласие,

с които работодателите считат, че са защитени и са отговорили на

изискванията към тях. Продължават остарели практики като събиране на

свидетелства за съдимост от всички служители или копиране на лични

карти при постъпване на работа.

Всичко това обуславя необходимостта работодателите да са наясно с и да

предприемат действия по изпълнение на изискванията на правилата за

защита на личните данни. По-долу е направен опит да се систематизират
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основните задължения на работодателите в тази област – каква е логиката

им, откъде следват и как на практика да се изпълнят.

Каква е ролята на работодателя и на работниците и служителите от

гледна точка на правилата за защита на личните данни?

Отправна точка е изясняването на ролята на работодателя и работниците

и служителите (общо наричани „служители“) от гледна точка на правилата

за защита на личните данни. Безспорно се приема в теорията и

практиката[vi], че работодателите обработват лични данни за целите на

трудовото правоотношение като администратори, т.е. те са лицата, които

определят целите и средствата на обработването на лични данни (чл. 4, т. 7

ОРЗД). Ето защо, те са носители на основния набор задължения по ОРЗД и

ЗЗЛД.

Служителите имат двояко качество. От една страна, те са субекти на

данни, т.е. те са лица, чиито данни се обработват и които в това си качество

имат определени права, които работодателите следва да осигуряват

(право на информираност относно обработването, право на достъп, в

някои случаи, очертани от ОРЗД – право на изтриване, ограничаване на

обработването, на преносимост на данните, на възражение срещу

обработването на основание легитимен интерес и пр.). От друга страна, те

почти винаги следва да обработват лични данни на трети лица,

доколкото това е необходимо за изпълнение на съответната им трудова

функция. Така например счетоводителите обработват данни за

настоящите и бивши служители, клиентите, представителите на

контрагенти и др. под. Отговорните служители за човешки ресурси

обработват освен данни за настоящи и бивши служители и данни за

кандидати за работа. Маркетинг отделите обработват данни за клиенти,

контрагенти, бизнес партньори. Поради това служителите имат и

определени задължения от гледна точка на защитата на тези лични данни.

Важно е да се уточни, че служителите не са обработващи лични данни,

действащи от името на своя работодател – те са самият работодател,

неговият персонален субстрат. Те могат да се разглеждат като лица,

действащи под ръководството на администратора по смисъла на чл. 29

ОРЗД. Такива лица, които имат достъп до личните данни, обработват тези

данни само по указание на администратора, освен ако обработването не

се изисква от правото на ЕС или съответното национално право[vii].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Задължение за информираност по чл. 13 и чл. 14 ОРЗД

Ключово изискване е работодателите да дадат изискуемата от ОРЗД

информация относно извършваното от тях обработване на лични данни.

Това става с изготвянето на нарочен информационен документ (наричан

различно в практиката – политика за защита на личните данни, известие за

защита на личните данни, декларация за информираност и др. под.). Този

документ информира лицата, чиито данни работодателят обработва, за

най-съществената информация за това обработване – кой отговаря за

обработването и как лицата да се свържат с него, за какви цели, на какви

основания и какви категории лични данни се обработват, за какъв срок се

съхраняват данните, на кого може да се предават, какви права имат лицата,

чиито лични данни се обработват и как могат да ги упражнят и пр.

Този документ трябва да е максимално комплексен и да обхване всички

възможни операции по обработване с данните на съответната

категория лица – такива, които законът изисква (напр. свързани с

осигурителния статус на служителя, с обезпечаване на доказателства за

осигурени безопасни условия на труд като данни за проведени обучения

и инструктажи и т.н.); такива, които следват от и са необходими за

изпълнението на трудовия договор (напр. свързани с отчитане на

качеството и количеството на работата; свързани с предоставяне на данни

за достъп до вътрешни системи и др.); такива, които работодателят

извършва, за да защити свои легитимни интереси (напр. запазване на

данни и доказателства за надлежно проведено дисциплинарно

производство с оглед евентуално оспорване на наложено дисциплинарно

наказание от служител/бивш служител) или такива; базирани на съгласие

(съгласие за допълнителни социални придобивки като издаване на карти

„Мултиспорт“[viii], допълнително застраховане и т.н.).

Чл. 13 ОРЗД очертава каква информация се изисква да се даде, когато

данните се събират пряко от лицето (напр. служител дава свои данни за

сключване на трудов договор или генерира данни за себе си като

хронология на действията, извършени в някаква информационна

система).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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Чл. 14 ОРЗД пък описва каква информация следва да се даде, когато

данните се събират непряко от субекта (т.е. от трето лице – напр. чрез

запорни съобщения, получени от съдебен изпълнител за запор на

трудовото възнаграждение на служител; в случаите, когато служител

разкрива данни за свои роднини ли близки с оглед ползване на даден вид

отпуск и др.). Обикновено се изготвя един документ, целящ да обхване и

двата горепосочени сценария и отговарящ и на изискванията на чл. 13, и

на тези на чл. 14 ОРЗД.

Такъв документ се изготвя за всяка от основните групи лица, с които

работодателят взаимодейства:

Кандидати за работа

Настоящи служители

Бивши служители

Роднини и близки на настоящи/бивши служители, чиито данни се

обработват доколкото се изисква от трудовото и осигурителното

законодателство

При въведено видеонаблюдение в предприятието – се дава

информация на заснеманите лица: служители и трети лица-

посетители.

Логиката на това задължение е лицата да получат ясна информация какво

се случва с техните лични данни, защо е необходимо обработването им, от

кого могат да получат допълнителни разяснения и какви права имат

относно обработването. В практиката се наблюдават различни подходи –

напр. изготвянето на един комплексен документ за всички категории лица

(без тук да се включва информацията за видеонаблюдението, която се

дава с отделна информационна табела, поместена на видно място в

предприятието – напр. на входовете и изходите му) или разделянето им в

отделни документи. Принципно по-прецизният подход е вторият и

обособяването на два документа:

(1) за кандидати за работа и

(2) за настоящите и бившите служители и техните роднини и близки.

Логиката зад това е, че процесите по обработка на тези категории лица са

много различни, обект са на различна законова регламентация и не е

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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целесъобразно обединяването им в един общ документ, който би

затруднил лицата при четенето и разбирането му. При кандидатстването

за работа в общия случай (извън конкурс и избор) липсва детайлна уредба

по Кодекса на труда (КТ) и работодателят има право да прецени как да

организира подбора, какви данни да изисква, колко време да ги съхранява

(разбира се, спазвайки ограниченията на ЗЗЛД, упоменати по-долу) и т.н.

Отношенията с настоящите и бившите служители и свързаното с това

обработване на лични данни са обект на много по-детайлна

регламентация, налице са специфични задължения съгласно КТ, Кодекса

за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на

труд, богатата подзаконова уредба в сферата на труда и т.н. (напр. за

съхранение на ведомости за заплати, за съхранение на трудови договори,

болнични и друга свързана с трудовото правоотношение информация).

Поради това е удачно обособяването на отделни документи за

кандидатите и наетите/бившите служители.

Следва да се отбележи честа грешка в практиката, че подобна

информация се предоставя под формата на клаузи в трудовия договор,

а и често се комбинира с неправилното за основните операции по

обработване в контекста на трудовото правоотношение основание за

обработване на лични данни съгласие[ix]. Според Работната група по

защита на данните (чиито правоприемник сега е Европейският комитет по

защита на данните) информацията по чл. 13 и чл. 14 ОРЗД „трябва да бъде

ясно разграничена от друга информация, която не е свързана с

поверителността, като например договорни клаузи или условия за

използване“.[x] Затова добрите практики са тази информация да се

предоставя с отделен от трудовия договор документ – напр. приложение

към него или по друг подобен начин, необвързан с договорните

задължения на служителя. По този начин служителят може достатъчно

внимателно и задълбочено да се запознае с информацията за

обработването на личните му данни.

Тези документи трябва да достигнат до вниманието на съответните

лица и работодателят да има доказателство за това. Добрите практики

за това са различни – обикновено документът за настоящите и бившите

служители и техните роднини и близки се връчва на служителя срещу

подпис или последният се запознава с него и с подписа си декларира в

даден списък със служители, че е получил тази информация респ. се

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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задължава да информира за нея своите роднини и близки, чиито данни

може да разкрие. В зависимост от канала за кандидатстване за работа,

информационният документ за кандидати за работа се помества на

различни места – в платформи за кандидатстване за работа, ако имат

такава функционалност, на сайта на работодателя (ако има форма за

контакт и приема кандидатстване по този път), като в последните два

случая се обезпечава някакво техническо действие, че лицето се е

запознало с тях (напр. натиска се бутон, отмята се поле с примерен текст

„Запознах се с Политиката за защита на лични данни за кандидати за

работа“ и се пазят логове като доказателство за това), връчват се срещу

подпис на кандидата при явяване на интервю и т.н.

Отношения с трети лица

Често работодателите влизат в отношения с трети лица, с които обменят

данни на настоящи/бивши служители и/или кандидати за работа. Типични

примери за това са използването на външно счетоводство, използването

на служба по трудова медицина, използване на външна охранителна

фирма, която да осъществява контрол на достъпа до помещенията на

работодателя и/или видеонаблюдение, използване на агенции за подбор

на персонал и др. под. Работодателите следва внимателно да изследват

ролята, в която съответният получател действа (администратор,

обработващ или съвместен администратор) и да уредят отношенията

си с него по подходящ начин съобразно изискванията на ОРЗД. Така

например счетоводните къщи поне в България традиционно се определят

като обработващи, което налага сключването на споразумение за

обработване на лични данни със съдържанието, предписано от чл. 28

ОРЗД – регламентиране на предмета и срока на действие на

обработването, естеството и целта на обработването, вида лични данни и

категориите субекти на данни и задълженията и правата на

администратора; изискване за обработване на личните данни само по

документирано нареждане на администратора; гаранции за ангажименти

за поверителност за лицата, които са оправомощени да обработват

личните данни (напр. служителите на обработващия); специални

изисквания за включването на подобработващи; прилагане на подходящи

мерки за сигурност и др. Важно е тези споразумения да не преповтарят

бланкетно изискванията на чл. 28 ОРЗД, каквато грешка често се прави в

практиката, а в конкретика и детайл да регламентират конкретните

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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операции по обработване – конкретни категории лични данни, които

се обменят, и субекти на данни, за които данните се отнасят, естество и

цели на обработването (напр. изготвяне на ведомости за заплати;

изготвяне на справки за дължим данък и осигурителни вноски; изготвяне

на трудов договор, анекси към него и други документи от трудовото досие

и т.н.).

Регистри на дейностите по обработване по чл. 30 ОРЗД

Това са вътрешни документи, които на практика всеки администратор

трябва да има и които в схематичен вид описват основните процеси по

обработване на лични данни в организацията. Тези регистри заместват

предходната регистрация на дружествата като администратори на лични

данни в КЗЛД. Като цяло регистрите следват структурата на

информационните документи, описани по-горе, но за разлика от тях не се

свеждат до вниманието на лицата, чиито данни се обработват, а се пазят

вътре в организацията и се предоставят на КЗЛД при поискване. Поради

това и работодателите трябва да изготвят следните видове регистри

относно трудовото правоотношение:

Регистър „Персонал“ (или сходно наименование – напр. регистър

„Служители“, регистър „Наети лица“ и т.н.)

Регистър „Кандидати за работа“ – няма пречка същият да се обедини в

един общ регистър заедно с „Персонал“, но както бе изяснено по-горе, по-

прецизно е същият да е отделен поради различните обеми на данни и

операции по обработване между кандидатстващите за работа и наетите по

трудово правоотношение

Регистър „Видеонаблюдение“ – според практиката на КЗЛД още

преди ОРЗД такъв отделен регистър следва да се води, ако се извършват

дейности по видеонаблюдение[xi].

Регистрите се водят в писмена, вкл. електронна форма. Те схематично

илюстрират съответното обработване, респ. не се променят с промяна на

щатното разписание и не представляват списък с конкретните данни на

лицата. Промяна в тях би била необходима при качествена промяна в

операциите по обработване – напр. включване на агенция за подбор на

персонал в подбора, въвеждане на нови информационни системи,

събиращи допълнителни данни за служителите и т.н.
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Мерки за сигурност

Това задължение е част от по-общите задължения на всеки администратор

да прилага подходящи мерки за сигурност в организацията си по

отношение на всички категории лични данни, които обработва (т.е. не се

прилага само за тези, които обработва в контекста на трудовото

правоотношение). То се изпълнява чрез реалното предприемане и

внедряване на комплекс от конкретни технически и организационни

мерки за защита на данните. Те в много голяма степен зависят от

естеството на дейност на съответния работодател, неговите възможности

(финансови, технологични и др.), оценката на риска при обработването и

много други фактори. Иначе казано, няма унифициран набор от мерки,

които всеки работодател да трябва да предприеме[xii]. Разбира се, има

някои полезни ориентири в практиката, сред които и отменената Наредба

№  1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни на

КЗЛД (отменена, считано от 25.05.2018 г.)[xiii], в която се съдържа примерно

изброяване на отделните типове мерки според различни нива на риск.

Макар наредбата формално да е отменена заради несъвместимостта й с

ОРЗД, по-специално заради това, че философията на ОРЗД не допуска с

нормативен акт да се уреждат конкретни мерки, задължителни за всички

администратори, тя остава удачен инструмент за работодателите, които да

набележат и внедрят подходящи и адекватни мерки в организациите си.

  С оглед принципа на отчетност предприетите мерки обикновено се

разписват в един или повече вътрешни актове на работодателя (напр.

правила, политики, инструкции и т.н.), които се свеждат до знанието на

служителите и които обикновено са задължителни за тях при

изпълнението на трудовите им функции. Съответно неизпълнението на

подобни вътрешни правила би било основание за евентуалното

ангажиране на дисциплинарна отговорност от виновните служители.

В контекста на добилата покрай пандемията от COVID-19 работа от

разстояние, важни в контекста на въпроса за мерките за сигурност са и

правилата на чл. 107и, ал. 7 КТ, които изискват работодателят да осигурява

предварително писмена информация на служителя за отговорността и

санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в

https://tita.bg/page/61#kt_chl_107i
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т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от

индивидуалния му трудов договор. При тази форма на работа

работодателят е длъжен също така да осигури за своя сметка:

�. защита на данните;

�. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането

му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива

на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се

използват по време на работата от разстояние;

�. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на

работното място и е получено писмено съгласие на работника или

служителя за това, като в тези случаи задължително се зачита правото му

на лично пространство (чл. 107и, ал. 3, т. 5, 6 и 7 КТ).

Трансфери на лични данни извън ЕС

Някои работодатели, в зависимост от естеството си на дейност и

организацията си на работа, се налага да разкриват данни за свои

служители в трети държави извън ЕС. Примери за това са предприятия –

част от големи международни групи, които разкриват данни за служители

в рамките на групата; предприятия, които се налага да разкриват

служителски данни на свои бизнес партньори, контрагенти и т.н.;

предприятия, които ползват IT услуги (вкл. поддръжка на вътрешните

системи) от трети държави като САЩ, Китай, Израел, Индия и много други.

Важно е работодателите да знаят, че ако попаднат в подобна хипотеза, за

тях има допълнителни задължения, които ОРЗД налага. Това е

специалният режим за трансфери на лични данни в трети държави.

ОРЗД допуска разкриване в трети държави при различни алтернативни

възможности – първо, ако Европейската комисия (ЕК) е признала

държавата, в която се намира получателят, за осигуряваща адекватно ниво

на защита на данните на това в ЕС (чл. 45 ОРЗД). ЕК поддържа нарочен

списък[xiv], в който обаче не попадат някои от най-големите икономики

като САЩ, Русия, Китай, Индия, Бразилия и др. За тях се налага да се търсят

други инструменти за трансфер. В зависимост от това какъв е трансферът,

кой е получателят (част от същата група или трето лице), повтаряемостта

на трансфера и много други фактори може да се използват различни

припознати от ОРЗД „подходящи гаранции“ (чл. 46 ОРЗД). Такива са напр.

https://tita.bg/page/61#kt_chl_107i
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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стандартните договорни клаузи за защита на данните (същите са одобрени

от ЕК, като одобреният темплейт не се променя по същество, а се допълва

и конкретизира със спецификите на трансфера – конкретни категории

данни, конкретни категории субекти на данни, цели на трансфера, данни

за страните по трансфера и т.н.[xv]) и вътрешните корпоративни правила –

правила, които се прилагат в дадена корпоративна група и целят да

урегулират всички трансфери в рамките на групата. Последните обаче

подлежат на задължително одобрение от надзорен орган по защита на

личните данни в ЕС, което изисква преминаване на определена

административна процедура, респ. инвестиране на време и усилия,

поради което са по-скоро едно дългосрочно решение. В някои случаи

може да се разчита и на т.нар. „дерогации в особени случаи“ (чл. 49 ОРЗД)

– крайни изключения, които все пак допускат трансферирането на данни

извън ЕС. Когато разкриването се налага за изпълнението на трудовата

функция (напр. резервация в хотел в трета страна при командировка,

разкриване на данни за ключови членове на даден екип в оферта към

потенциален контрагент от трета страна и др. под.), може да се ползва

дерогацията предаването е необходимо за изпълнението на договор

между субекта на данните и администратора (чл. 49, пар. 1, б. „б“ ОРЗД).

Разбира се, удачно е това да е описано в трудовия договор, длъжностната

характеристика и информационния документ за служителите, за да е ясно

още към момента на сключване на трудовия договор, че такива

разкривания извън ЕС са възможни и необходими за нормалното

изпълнение на трудовата функция.

Специфични задължения по ЗЗЛД и приложимото национално

законодателство

Освен ОРЗД, националният ЗЗЛД също съдържа някои правила, относими

към обработването на лични данни в трудов контекст. Първо, съгласно чл.

25к ЗЗЛД работодателят/органът по назначаването е длъжен да определи

срок за съхранение на лични данни на участници в процедури по

набиране и подбор на персонала. Срокът не може да е по-дълъг от 6

месеца (но няма пречка да е по-кратък – напр. 2 седмици, 1, 2 или 3

месеца). Съхранение за по-дълъг срок е допустимо, ако кандидатът е дал

своето съгласие за съхранение за по-дълъг срок (напр. честа практика е

съхранението на данни за по-дълги периоди с оглед бъдещи подбори). За

това трябва да се получи нарочно отделно съгласие от кандидата (напр. с

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tita.bg/downloads/Edition_02_2022/ZZLD_chl_25k.doc
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декларация), т.е. просто подаване на CV и кандидатстване за дадена

позиция не може да се разглежда като достатъчно за изпълнение на това

задължение. След изтичането на определения срок за съхранение

документите с лични данни се изтриват или унищожават, освен ако

специален закон предвижда друго. КЗЛД се е произнасяла, че това

правило се отнася само към данни, съдържащи се в документи, пряко

предоставени от кандидатите, но няма пречка работодателят да съхранява

вторично създадени вътрешни документи като записки при интервюта и

др. под. с оглед осигуряване на средства за защита на работодателите

срещу евентуални претенции на кандидатите (напр. по реда на Закона за

защита от дискриминацията)[xvi].

Когато в процедурата по подбор работодателят/органът по назначаването

е изискал да се представят оригинали/нотариално заверени копия на

документи за физическа и психическа годност на кандидата, необходимата

квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, тези документи

трябва да се върнат на неодобрените за назначаване кандидати в 6-

месечен срок от окончателното приключване на процедурата, освен

ако специален закон предвижда друго (чл. 25к, ал. 2 ЗЗЛД).

Важно правило във връзка с назначаването на нови служители се съдържа

в чл. 25г ЗЗЛД, което позволява копиране на документи за самоличност,

само ако това е предвидено със закон. Трудовоправното законодателство

не предвижда подобно копиране – съгласно Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за

документите, които са необходими за сключване на трудов договор

(Наредба №  4) за целите на сключване на трудовия договор се представя

документ за самоличност, който се връща веднага. Поради това и честата

практика по копиране на документа е незаконосъобразна. Разбира се,

няма пречка работодателят да събере и съхранява данни от личната

карта (като имена, ЕГН, номер и дата на издаване и т.н.) за целите на

изготвяне на различни документи по трудовото правоотношение

(заповеди и др. под.). Самото копиране обаче не е позволено от закона.

Внимание заслужава и практиката по събиране на свидетелства за

съдимост при постъпване на работа. Правилата за следват от общата

норма на чл. 10 ОРЗД, която допуска обработването на лични данни,

свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за

сигурност само под контрола на официален орган или когато

https://tita.bg/downloads/Edition_02_2022/ZZLD_chl_25k.doc
https://tita.bg/downloads/Edition_02_2022/ZZLD_chl_25g.doc
https://tita.bg/downloads/Edition_02_2022/N_4.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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обработването е разрешено от правото на ЕС или съответното национално

законодателство. Иначе казано, необходимо е конкретно нормативно

изискване за чисто съдебно минало за определена позиция, за да е

позволено законосъобразното събиране на свидетелства за съдимост.

Това изискване е в пряка връзка и с националните правила за

назначаване на работа, доколкото Наредба № 4 също потвърждава горното

разбиране и посочва, че свидетелство за съдимост се представя за

сключването на трудов договор, когато със закон или нормативен акт се

изисква удостоверяването на съдебно минало. КЗЛД се е произнасяла, че

работодателите могат да изискват свидетелство за съдимост за

изпълнение на свое законово задължение (чл. 6, пар. 1, б. „в“ ОРЗД) и не

могат да извършват обработване на посочените в него данни на друго

основание като напр. легитимен интерес[xvii].

Чл. 25и ЗЗЛД пък изисква приемането от страна на работодателя/органа

по назначаването на правила и процедури при извършване на някоя от

следните специфични операции по обработване:

Използване на система за докладване на нарушения – тази хипотеза

обхваща различни вътрешни канали, изградени за докладване на

нарушения на трудовата дисциплина, етичните правила и стандарти в

предприятието и др. под. Такава система може да се окаже задължителна

за много работодатели с оглед очакваното транспониране през 2022 г. на

директивата за докладване на нарушения (т.нар. Whistleblowing Directive)

[xviii], която за момента е на етап обсъждане на база на оповестен

Консултационен документ по проект на Закон за защита на лицата, които

подават сигнали или публично оповестяват информация за

нарушения[xix]. Ето защо, множество работодатели е възможно в

относително кратък срок да трябва да приемат вътрешни правила по чл.

25и ЗЗЛД.

Ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси – тук се

обхващат различни хипотези като забрани за достъп до определени

сайтове или приложения (напр. социални мрежи, сайтове за залагания,

сайтове за игри и др. под.);

Въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и

трудовата дисциплина – тук например може да попаднат системи за

контрол на достъпа като чекиране с карти, кодове за достъп или достъп до

работните помещения с използване на биометрични данни като лицево
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разпознаване или пръстови отпечатъци; въвеждане и отчитане на

извършена работа в автоматизирани системи, следене на устройства

(компютри, телефони, автомобили) и др. под.

Тези правила и процедури следва да съдържат информация относно

обхвата, задълженията и методите за прилагането им на практика. С тях се

отчитат предметът на дейност на работодателя или органа по

назначаването и свързаното с него естество на работата и не може да се

ограничават правата на субектите на данните по ОРЗД и ЗЗЛД.

Работниците и служителите се уведомяват за тези правила и процедури,

което е своеобразно допълнително национално изискване за

информираност на служителите.

Извод

В заключение работодателите са едни от администраторите, които по

закон а и с оглед спецификите на работодателската си функция е

необходимо да обработват изключително голям обем данни за различни

категории лица. Това налага внимателен анализ и планиране как да се

отговори на многобройните изисквания, описани по-горе. Именно по този

начин работодателите ще ограничат рисковете от санкции за неспазване

на задълженията за защита на личните данни по отношение на данните,

които обработват във връзка с трудовите правоотношения.

Анализът е съобразен със законодателството към 31.01.2022 г.

Представеният анализ няма характера на правен съвет или консултация и

не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на

конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са

единствено на автора и не отразяват непременно тези на

Адвокатско дружество „Димитров. Петров и Ко.“, Фондация „Право и

Интернет“, УниБИТ, техните филиали или служители.
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