
ПРИЛОЖЕНИЕ №3:  
ПОЛИТИКА ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ 

 
Обхват 

1. Настоящата политика се прилага, когато даден субект, чийто данни се обработват 
от поне една от членуващите в Групата организации, упражни правото си на 
преносимост за да получи данните си с цел повторното им използване или 
предаване на други администратори. 

2. Субектът на данните има право да поиска: 
• копие от личните данните, които е предоставил на организацията; или 
• организацията да предаде данните на друг администратор. 

3. В обхвата на настоящата политика попадат всички лични данни относно субекта на 
данните, които: 
• той е предоставил на организацията съзнателно и активно или чрез наблюдения 

на неговите дейности и 
• са обработени по автоматизиран начин, и 
• са обработени въз основа на съгласието на субекта на данните или въз основа на 

договор, по който субектът на данните е страна. 

Настоящата политика се прилага и при обстоятелства, когато организацията е 
“получаващият администратор на данни”, т.е. когато данни от друг администратор са 
получени в следствие на упражнено правото на преносимост от субекта на данни. 
 

Отговорности 

1. Организацията отговаря за предаването на данните без възпрепятстване и 
гарантира, че те са предавани с подходящото ниво на сигурност с криптиране. 
Организацията трябва да оцени конкретните рискове, свързани с преносимостта на 
данните, и да предприеме подходящите мерки за намаляване на риска. 

2. Отговорното лице по защита на данните, консултиран от отговорника по “Правни 
въпроси” и отговорника по “Информационни технологии” в съответната 
организация отговаря за прилагането и ефективното функциониране на 
настоящата политика, както и за нейното изпълнение. 
 

Процедура 

1. Организацията информира субектите на данни за съществуването на новото право 
на преносимост в момента на получаване на личните данни. 

2. Всяко искане се препраща незабавно на отговорното лице по защита на данните, за 
да се гарантира, че поисканите данни се предоставят/ предават в срок. 

3. Отговорното лице по защита на данните решава дали да поиска от субекта на данни 
да предостави доказателство за самоличността си под формата на лична 
карта/валиден паспорт или шофьорска книжка. 

4. Когато поисканите данни се отнасят до трета/и страна/и, отговорното лице по 
защита на данните преглежда дали предаването на данни на друг администратор 
на данни би причинило вреди на правата и свободите на други субекти на данни. 

5. Субектът на данните определя личните данни, които да бъдат предадени или 
предоставени за негово лично използване. 



6. Отговорното лице по защита на данните води регистър с исканията за данни и с 
получаването им, включително дати на получаване. 

7. Организацията определя гаранциите, че предадените данни са само тези, които 
субектът на данните е поискал да бъдат предадени. 

8. Поисканите данни се предоставят на субекта в структуриран, широкоизползван и 
пригоден за машинно четене формат, който позволява ефективното повторно 
използване на данните. 

9. При предаване на данни на друг администратор на данни организацията препраща 
данните в оперативно съвместим формат. В случай че технически проблеми 
възпрепятстват директното предаване, организацията обяснява тези пречки на 
субекта на данните. 

10. Организацията предоставя поисканата информация в рамките на един месец от 

датата на искането. Ако искането е комплексно, организацията може да удължи 

този срок с (максимум) два месеца, в който случай организацията информира 

субекта на данните за причините за забавянето в рамките на един месец от 

първоначалното искане. 

11. Искането не засяга първоначалния срок на запазване на данни, който се прилага за 

данните, които са предадени. 

Получаване на лични данни 

1. Организацията не приема и не обработва по подразбиране данни, получени от друг 
администратор вследствие на искане за преносимост, нито запазва всички подобни 
получени данни. Организацията приема и запазва единствено данни, които са 
необходими и свързани с дейностите й. 

2. Ако получените данни съдържат данни на други лица, организацията съхранява 
данните след като уведоми съответния субект на данни. 

3. Организацията предоставя на субекта на данните информация относно личните 
данни, необходими за извършване на услугите, като ограничава рисковете за трети 
страни и ненужното дублиране на лични данни. 


