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Уводни бележки

Проблематиката на цесията и защитата на личните данни, когато длъжник

по вземането е физическо лице, вече е била обект на изследване в

предишни материали на списание „Данъци ТИТА“, например Цесията и

защита на личните данни[i]. Във въпросния материал застъпвам тезата, че:

�. Съгласието на длъжника НЕ е необходимо нито от облигационна

гледна точка, нито от гледна точка на режима за защита на личните данни;

�. Цедентът може да обработва личните данни на длъжника при цесия

най-малкото на основание законово задължение (да прехвърли

документите за дълга на новия кредитор-цесионер по реда на чл. 99, ал. 3

от Закона за задълженията и договорите - ЗЗД) и/или на своя законен
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(легитимен) интерес да упражнява правата по своето вземане, като реши

да се разпореди с него;

�. Цесионерът може да обработва личните данни на длъжника при цесия

най-малкото на основание легитимен интерес да събере дължимата сума

по придобитото вземане и/или договор със субекта на данни (от

момента, в който длъжникът е уведомен за промяната на кредитора и

цесията е породила действие спрямо него, доколкото това е договорът, на

база на който е възникнало вземането – напр. договор за потребителски

кредит, договор за предоставяне на услуги от мобилен оператор и т.н.);

�. Цесионерът е силно препоръчително да уведоми длъжника по реда на

чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)[ii],

доколкото получава данни непряко от субекта на данни-длъжник, а от

трето лице (цедент), защото е спорно дали може да се позове на

изключенията от това задължение, а съдебната практика и практиката на

КЗЛД по-скоро са в смисъл, че това задължение се прилага към цесионера

при цесията.

Въпреки това, все още продължават да се наблюдават някои спорни

разрешения в съдебната практика на тема цесия и защита на личните

данни, които са причината за изготвяне на настоящия анализ. По-

специално, такъв е случаят с Решение № 12844 от 15.12.2021 г. по адм. дело

№ 7392/2021 на Върховния административен съд (ВАС), с което е отменено

Решение № 1128 от 23.02.2021 г. по адм. дело № 3089/2020 на

Административен съд – София-град (АССГ).

Казусът накратко

От Решението на АССГ[iii] става ясна следната фактическа обстановка:

Физическо лице (Длъжникът) сключил договор за издаване на

международна кредитна карта с банка (Банката), като задължението по

картата не е погасено в срок и е станало изискуемо. Впоследствие Банката

прехвърлила на трето лице (Цесионер) вземането по кредита, заедно с

лични данни, идентифициращи длъжника, размера на дълга и пр.

Длъжникът декларирал, че се е запознал с Общите условия на банката, в

които в т. 44 „изрично е посочено правото на банката по нейна преценка

да прехвърли вземанията си срещу титуляра на трето лице, като в този
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случай титулярът може да направи срещу третото лице всички

възражения, които има срещу банката.“

Впоследствие Длъжникът е бил уведомен за цесията и е подал жалба до

КЗЛД, в която наред с другото е направено твърдение за липса на съгласие

за предоставяне на личните данни на Длъжника на трето лице. КЗЛД

обявила жалбата за основателна и наложила на Банката имуществена

санкция, доколкото преценила, че е налице нарушение на чл. 6 ОРЗД (т.е.

липса на правно основание за обработването), защото (1) липсвало

валидно съгласие за обработването и (2) липсвал легитимен интерес на

Банката, който да надделява над правата, свободите и интересите на

Длъжника, защото за Банката цесията не била единствената възможност

да събере вземането си, а същата разполагала и „с други процесуални

възможности, а именно да се обърне към публичните органи в изпълнение

на техните правомощия“.

Банката обжалвала пред АССГ решението на КЗЛД. АССГ отменил

решението на КЗЛД, като приел, че:

Длъжникът е дал съгласие за обработването с декларацията си, че е

запознат с Общите условия на Банката, в които е очертана възможността

да се цедира вземането към трето лице;

Банката има надделяващ легитимен интерес, защото чрез уреждане на

института на цесията в чл. 99 и чл. 100 ЗЗД законодателят е „признал“

легитимния интерес на цедента-кредитор, който е с приоритет пред този

на длъжника, затова и не се изисква съгласие от длъжника, за да породи

цесията действие спрямо него;

Решението на КЗЛД противоречи на целта на закона (чл. 1, ал. 3 ЗЗЛД),

защото правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а

трябва да се разглежда във връзка с функцията му с обществото и да бъде

в равновесие с други основни права в обществото съобразно принципа на

пропорционалност (съображение 4 от ОРЗД). В този смисъл, АССГ

формира изводи, че правото на собственост като друго основно човешко

право трябва да се разглежда в контекста на възможността да се

обработват данни на длъжника през призмата на принципа на

пропорционалността, за да може кредиторът да удовлетвори своя интерес.
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Впоследствие КЗЛД обжалвала пред ВАС решението на АССГ. ВАС с

окончателно решение[iv] отменил решението на АССГ, като приел, че:

Липсва валидно съгласие на Длъжника за обработване на личните му

данни в рамките на цесията, доколкото в изрична част от Общите условия

на Банката, посветена на обработването на лични данни „раздел XVIII

„Достъп до данни““ липсвала „описана цел и/или хипотеза която да може

да бъде свързана с обработването на лични данни чрез предоставянето им

трето лице във връзка с договора за цесия“. Съгласието не можело да се

тълкува разширително, респ. Банката, за да може да цедира вземането си,

вкл. чрез обработване на лични данни на Длъжника чрез прехвърляне им

на трето лице, „е следвало да информира и съответно вземе съгласие“ от

Длъжника „за по-нататъшно обработване на личните й данни с тази нова

цел. По делото няма, нито твърдения, нито доказателства за такова

информиране и съответно съгласие“.

Липсва надделяващ легитимен интерес на Банката да се разпореди с

вземането си чрез цесия. ВАС мотивирал този извод по следния начин:

Договорът за цесия бил „облигационен договор, сключен между

равнопоставени субекти, който засяга имуществената сфера на задължено

към банката лице, чието вземане се прехвърля. Безспорно банката е имала

право да сключи такъв договор (чл. 41 от Общите условия), но това право е

непротивопоставимо на задължението на администратора на лични

данни да ги обработва добросъвестно и законосъобразно“. В

допълнение, неправилни били изводите на АССГ, че „правото на

собственост в най-широк смисъл може да ограничи правото на личен

живот и неприкосновеност на личността, което включва защита на личните

данни, с цел защита на легитимен имуществен интерес. В случая тези

права са от различен порядък, доколкото едното е право на търговско

дружество, а другото основно и неотменимо право на човека. Правото на

собственост (включващо и имуществените вземания) също е защитено от

закона право, както за физическите, така и за юридическите лица, но

въпросът е кое от тях ще има превес при колизия.“ Според ВАС отговорът

на този въпрос е, че  Банката „може да постигне удовлетворяване на

този интерес [легитимен интерес да събере вземането си – бел. авт.] с

други способи, които не включват предоставянето на данните на

титуляря на вземането на трето лице“. А целта на цесията нямало да се

застраши, ако се вземе предварително съгласие за това от Длъжника и

това се уреди като изрична хипотеза в Общите условия на Банката.
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Проблемите

Горният казус поставя няколко сериозни проблема пред принципната

приложимост на правилата за защита на личните данни в контекста на

облигационния институт на цесията.

Първи проблем: Защо администраторът иска респ. КЗЛД и съдът търсят

съгласие на Длъжника за обработване на лични данни в контекста на

цесията?

Естеството на цесията и отношенията при нея поставят сериозни

въпросителни относно възможността да се получи валидно съгласие и

дори такова да се получи, цялата сделка става зависима от волята на

длъжника, каквато не е целта на този институт:

За да е валидно, съгласието трябва да бъде дадено „свободно“, т.е.

длъжникът трябва да има право на свободен избор дали да го даде или не.

Затова се приема, че в ситуации, в които е налице неравнопоставеност

между субекта и администратора, съгласието не може да се даде валидно.

Тук е важно да се напомни, че неравнопоставеността може да не е

юридическа, а фактическа/икономическа. Затова например се приема, че

съгласието не е подходящо основание за основания набор операции по

обработване на лични данни в трудов контекст, доколкото не е налице

равнопоставеност между работодателя и работника/служителя[v]. В този

смисъл, изключително спорно е дали искането на съгласие за цесия от

страна на кредитни институции от техни клиенти като част от

условията по отпускане на кредит изобщо може да бъде дадено

свободно. Макар договорът за кредит, за заем и др. под. да са

облигационни и страните по тях юридически да са равнопоставени, е

налице сериозна икономическа и фактическа неравнопоставеност, респ.

не е ясно дали даването/недаването на съгласие е условие за сключването

на самия договор, особено ако има „клауза за съгласие“ част от

договорните условия на кредитната институция.

Аргумент за невалидността на подобно съгласие може да се намери и в

тълкуванията на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД)

относно съгласието. По-специално, ЕКЗД приема, че „Ако съгласието е

включено като неподлежаща на договаряне част от общите условия, се
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предполага, че то не е свободно изразено. Следователно, съгласието

няма да се счита за свободно, ако субектът на данни не в състояние да

откаже или да оттегли съгласието си, без това да доведе до вредни

последици за него“[vi]. Поради това е силно непрепоръчително

вкарването на клаузи за съгласие в Общи условия или други подобни,

материализиращи договора между страните.

Дори да приемем, че изобщо цедентът може да получи валидно

съгласие за цесия и това стане с отделно изявление, а не като част от

общите условия или други договорки, то оттегляемостта на съгласието

поставя голяма въпросителна върху това доколко е надеждно за

кредитора въобще да прибегне към тази форма на разпореждане с

имуществото си. Длъжникът има право да оттегли съгласието си по всяко

време и по този начин да осуети обработването на лични данни. В този

смисъл, дори от облигационна гледна точка да не е необходимо съгласие

на длъжника, за да се сключи цесията, би се оказало, че същата е

поставена в зависимост от волята на длъжника през призмата на един

вторичен административен режим (този на защита на личните данни),

който – макар да е безспорно важен за правата и свободите на хората – не

се ползва с предимство спрямо останалите ценности и права в

обществото, а трябва да се разглежда в баланс и хармония със същите и

респ. да следва първичните обществени отношения, към които да се

приложи, отчитайки тяхната специфика. Иначе казано, след като

законодателят е уредил по този начин института на цесията и е преценил

да не обвързва действието и възможността същата да се извърши с волята

на длъжника, преуреждането й по пътя на правилата за защита на личните

данни изглежда противоречащо на логиката и смисъла на този институт.

Втори проблем: Защо е отречен легитимният интерес на Банката (цедент)

да се разпореди с вземането си както намери за добре?

Именно поради горните сериозни недостатъци на съгласието, би следвало

цедентите да имат възможност свободно да се разпоредят с вземанията си

на основание своя легитимен интерес. Изключително странно и

несъобразено с фигурата на правото на собственост  звучат твърденията

на КЗЛД и на ВАС, че за кредитора съществували „други начини“ да събере

вземането си, различни от цесията. Действително това е така, но

кредиторът като единствен собственик на вземането има суверенната

преценка какъв способ за събиране на вземането да избере, респ. дали/
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как да се разпореди с вземането си. Недопустимо е вмешателство от трети

лица като КЗЛД или съда в начина, по който кредиторът избира да

реализира вземането си. След като в ЗЗД е уреден институтът на цесията,

същият се явява напълно законосъобразно средство за разпореждане с

вземането.

Отделно дори би могло дори да се твърди, че разпореждането с вземането

представлява извънсъдебно „установяване, упражняване или защита на

правни претенции“, което е припознато от самия ОРЗД не просто за

легитимен интерес, а за частен случай на надделяващ легитимен

интерес в полза на администратора, при който дори не е необходим

тест за баланс, защото същият изрично е припознат от европейския

законодател в ОРЗД като надделяващ (арг. чл. 21, пар. 1 изр., 2-ро ОРЗД).

Трети проблем: Защо не са съобразени насоките на КЗЛД „Практически

насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на

лични данни“[vii]?

Въпросните практически насоки идентифицират конкретни случаи, в

които НЕ е необходимо съгласие от субектите на данни за обработването.

В тях в т. 6 изрично е посочено, че съгласие НЕ трябва да се изисква,

когато „Личните данни се предават от един администратор на друг в

резултат на прехвърляне на вземания (цесия)“. Според КЗЛД „В тези

случаи правното основание за обработване на личните данни е

изпълнение на законовото задължение по чл. 99, ал. 3 от Закона за

задълженията и договорите. Законът задължава предишния кредитор да

предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които

установяват вземането. Това обстоятелство обуславя и предаването на

личните данни, доколкото същите се съдържат в съответните документи.

След получаване на вземането новият кредитор може да обработва

данните на основание своя легитимен интерес за събиране на дължимата

сума, включително по реда на принудителното изпълнение. При цесията

не бива да се забравя задължението на предишния кредитор да съобщи

на длъжника за прехвърлянето, което кореспондира и на задължението за

прозрачност и предоставяне на информация по смисъла на Общия

регламент“. Въпреки това, в разглеждания казус нито КЗЛД, нито ВАС са

съобразили посочените насоки и са анализирали въпросното правило на

чл. 99, ал. 3 ЗЗД.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
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Да искаме ли съгласие при цесия?

Независимо от разглеждания казус, краткият отговор според мен

категорично продължава да бъде НЕ. Съгласието разкрива множество

особености, които го правят неподходящо в контекста на цесията.

Искането на такова крие риск администраторите да се окажат събрали

едно невалидно съгласие (ако същото е част от самите договорни условия)

и да поставят обработването в зависимост от волята на длъжника, който е

разумно да се очаква, че ако не изпълнява задълженията си да заплати

дълга, ще търси начини да осуети събирането му, вкл. чрез цесия.

Задължението по чл. 99, ал. 3 ЗЗД за предаването на документите,

материализиращи дълга,  както и легитимният интерес на собственика на

вземането да се разпореди с него[viii] остават далеч по-юридически

прецизни и издържани основания за обработването на лични данни,

отговарящи и на спецификата на цесията като облигационен

институт. (Забележка: Разбира се, трябва да се държи сметка за някои

специфики на отношенията с потребители – напр. чл. 26, ал. 1 от Закона за

потребителския кредит предвижда, че кредиторът може да прехвърли

вземането си по договор за потребителски кредит на трето лице само ако

договорът за потребителски кредит предвижда такава възможност, т.е.

трябва да има определена уговорка, с която и длъжникът да се е съгласил,

за да може да се извърши цесията. Това обаче НЕ е съгласие за

обработването на лични данни и поне за момента на база на наличната

правна уредба може да се направи изводът, че съгласие за обработването

на лични данни при цесия НЕ е необходимо. Ако в бъдеще има законови

изменения относно дейността на колекторските фирми, каквито

периодично се обсъждат в публичното пространство, трябва да се

анализира и съобрази една такава нова уредба, доколкото същата може да

преуреди института на цесията. Независимо от всичко казано обаче

продължавам да съм на мнение, че спецификите на съгласието за

обработване на лични данни по ОРЗД го правят неприложимо в контекста

на цесията и бъдещи законодателни промени не следва да променят този

факт).

Вместо заключение – какво да правим, ако срещу нас има жалба за

липса на съгласие при извършена от нас цесия?

https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
https://tita.bg/downloads/Edition_04_2022/ZPK_chl_26.doc
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Ако все пак се окажем ответници по жалба пред КЗЛД, в която отново се

поставя въпросът за неполучаването на съгласие за цесията, можем да се

защитим по някой от следните начини:

Първо, да се позовем на горепосочените насоки на КЗЛД и да поискаме

Комисията да се съобрази със собствените си тълкувания. Второ, ако все

пак бъдем санкционирани от КЗЛД, при обжалването на решението на

КЗЛД по съдебен ред да поискаме от съда да отправи преюдициално

запитване да Съда на ЕС (СЕС) по реда на чл. 267 ДФЕС с искане за

тълкуване на ОРЗД в светлината на националната уредба на България,

уреждаща цесията. Примерен набор въпроси, които да се зададат на СЕС,

могат да бъдат следните, като същите разбира се трябва да се съобразят

със спецификите на казуса и респ. могат да се адаптират/допълнят:

1) Може ли национална уредба като тази по чл. 99, ал. 3 ЗЗД, задължаваща

предишният кредитор да съобщи на длъжника прехвърлянето и да

предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които

установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото

прехвърляне, да се приеме за законово задължение по смисъла на чл. 6,

пар. 1, б „в“ ОРЗД относно обработването на личните данни на длъжника от

цедента?

2) Може ли предвид уредбата на правото на собственост в чл. 17 от Хартата

на основните права на ЕС, чл. 17 от Конституцията на Република България и

респ. неговата уредба на законово равнище, вкл. и посредством

регулирането на института на цесията по чл. 99 и чл. 100  ЗЗД, да се

приеме, че е налице надделяващ легитимен интерес на кредитора да се

разпореди с вземането си по смисъла на 6, пар. 1, б „е“ ОРЗД относно

обработването на личните данни на длъжника от цедента?

3) Може ли национална уредба като тази по чл. 99 и чл. 100 ЗЗД,

уреждащата института на цесията, да се приеме за извънсъдебно

упражняване на правни претенции, които са частен случай на надделяващ

легитимен интерес в полза на администратора, по смисъла на чл. 6, пар. 1,

б. „е“ във връзка с чл. 21, пар. 1, изр. 2-ро ОРЗД?

4) Може ли национална уредба като тази по чл. 99, ал. 4 ЗЗД, според която

прехвърлянето на вземането има действие спрямо третите лица и спрямо

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=ET
https://tita.bg/downloads/Edition_04_2022/Cons_chl_17.doc
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://tita.bg/page/276#zzd_chl_99
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длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния

кредитор, да се приеме за договор по смисъла на чл. 6, пар. 1, б „б“ ОРЗД

относно обработването на личните данни на длъжника от цесионера?

Остава да се надяваме, че правилата за защита на личните данни няма да

бъдат довеждани до крайности, защото както бе споменато по-горе,

правото на защита на личните данни не е абсолютно право и трябва да се

разглежда в баланс и хармония с всички други ценности и права в

демократичното общество. В противен случай режимът за защита на

личните данни се превръща в пречка за нормалната и законосъобразна

човешка дейност, което никога не е била целта на тези правила. И ако това

не може да се постигне на национално равнище, пътят за това е

посредством СЕС като най-важният тълкувател на правото на ЕС.

Анализът е съобразен със законодателството към 27.03.2022 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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