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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В КОМИСИЯТА ЗА 

ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ 
 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат правилата и процедурите по 

отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни, за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, 

както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с 

лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни 

в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

Чл. 2. Вътрешните правила се приемат с цел да регламентират: 

1. Създаване на процедури и механизми за гарантиране на неприкосновеността 

на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при 

неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното 

движение на данните; 

2. Видовете регистри, които се водят в Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори (КПНРО) и тяхното описание. 

3. Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните 

данни на лицата от неправомерно обработване (случайно или незаконно унищожаване, 

случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от 

всички други форми на обработване на лични данни). 

4. Правата и задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и 

тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения. 

5. Процедури за докладване, управлeние и реагиране  при инциденти. 

6. Правата и задълженията на длъжностното лице по защита на личните данни. 

Чл. 3. Настоящите вътрешни правила се прилагат за лични данни по смисъла на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 

година 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 относно защитата на данните). 

Чл. 4. (1) КПНРО е администратор на лични данни. 

(2) КПНРО е държавен надзорен орган, който в дейността си обработва лични 

данни за физически лица, наети по служебно, трудово или гражданско правоотношение, 

както и за лица, с които встъпват в договорни, административни или друг вид 

взаимоотношения с КПНРО, или за лица, които са обект на надзорната й дейност. 

 Чл. 5. (1) Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано 

физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на 

данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да 

бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, 

идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по 

един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, 

психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на 

това физическо лице. 
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ІІ. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ  

 

Чл. 6. Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични 

данни: 

 а) право на достъп;  

 б) право на коригиране; 

 в) право на преносимост на данните; 

 г) право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);  

 е) право да се иска ограничаване на обработването;  

 ж) право на възражение срещу обработването на лични данни. 

Чл. 7. Право на достъп: 

(1) При поискване, КПНРО предоставя на субекта на лични данни следната 

информация:  

- потвърждение дали КПНРО обработва личните данни на лицето или не;  

- копие от личните данни на лицето, които се обработват от КПНРО, и  

- обяснение относно обработваните данни.  

(2) Обяснението по ал. 1 включва следната информация относно обработваните 

от КПНРО лични данни:  

- целите на обработването;  

- съответните категории лични данни;  

- получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити 

личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни 

организации;  

- когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако 

това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;  

- съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или 

ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да 

се направи възражение срещу такова обработване;  

- правото на жалба до надзорен орган;  

- когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична 

информация за техния източник;  

(3) При искане от субекта на лични данни, КПНРО може да предостави копие от 

личните данни, които са в процес на обработване.  

(4) При предоставяне на копие от лични данни, КПНРО не може да разкрива 

следните категории данни:  

- лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за 

това;  

- данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост, 

професионална тайна или конфиденциална информация; 

- друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.  

(5) Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено 

поради своята повторяемост, КПНРО може да начисли разумна такса въз основа на 

административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да 

отговори на искането за достъп.  

(6) КПНРО преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно 

неоснователно или прекомерно.  

(7) При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, КПНРО аргументира 

отказа си и информира субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД. 

Чл. 8. Правото на коригиране:  

(1) Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от 

КПНРО, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.  
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(2) При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, КПНРО уведомява 

другите получатели, на които са били разкрити данните, така че те да могат да отразяват 

измененията. 

Чл. 9. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): 

(1) При поискване, КПНРО е задължена да изтрие лични данни, ако е налице 

някое от следните основания:  

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани 

или обработвани по друг начин;  

- субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава 

обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;  

- субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания 

за обработването, които да имат преимущество;  

- субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите 

на директния маркетинг;  

- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;  

(2) КПНРО не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е 

необходимо:  

- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на 

информация;  

- за спазване на правно задължение на КПНРО;  

- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в 

съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент 

(ЕС) 2016/679;  

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи 

невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;  

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Чл. 10. Право на ограничаване на обработването:  

(1) Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, 

когато се прилага едно от следното:  

- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който 

позволява на администратора да провери точността на личните данни;  

- обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни 

да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;  

- администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на 

обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции;  

- субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния 

интерес на КПНРО и тече проверка дали законните основания на администратора имат 

преимущество пред интересите на субекта на данните.  

(2) КПНРО може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, 

само за следните цели:  

- за съхранение на данните; 

- със съгласието на субекта на данните;  

- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  

- за защита на правата на друго физическо лице;  

- поради важни основания от обществен интерес.  

(3) Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е 

налице някое от основанията по ал. 1, КПНРО го информира преди отмяната на 

ограничаването на обработването. 

Чл. 11. Правото на преносимост на данните:  
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(1) Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и 

които той е предоставил на КПНРО, в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат.  

(2) При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг 

администратор, посочен от субекта на лични данни, когато това е технически 

осъществимо.  

(3) Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в 

следните случаи:  

- обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;  

- обработването е основано на договорно задължение;  

- обработването се извършва по автоматизиран начин.  

(4) Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и 

свободите на други лица.  

Чл. 12. Право на възражение: 

(1) Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови 

лични данни от КПНРО, ако данните се обработват на едно от следните основания:  

- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес 

или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на 

администратора;  

- обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на 

КПНРО или на трета страна.  

(2) Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не 

докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, 

които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или 

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Чл. 13. (1) Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези 

Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.  

(2) Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да 

бъдат подадени по следния начин:  

- по електронен път на официалния имейл на КПНРО; 

- на място в офиса на КПНРО; 

- по пощата на адреса на КПНРО. 

(3) Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа 

следната информация:  

- идентификация на лицето – име и ЕГН; 

- контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща; 

- искане – описание на искането.  

(4) КПНРО предоставя информация относно действията, предприети във връзка с 

искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на 

искането.  

(5) При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се 

взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. КПНРО информира 

лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като 

посочва и причините за забавянето.  

(6) КПНРО не е задължена да отговори на искане, в случай че не е в състояние да 

идентифицира субекта на данните.  

(7) КПНРО може да поиска предоставянето на допълнителна информация, 

необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице 

основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава 

искане.  

(8) Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност 

информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е 

поискал друго. 

ІII. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 
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Чл. 14. Обработване на личните данни е всяка операция или съвкупност от 

операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или 

други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, 

адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез 

предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, 

подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

 Чл. 15. Служителите, които обработват лични данни, спазват следните принципи 

при обработка на лични данни:  

а) личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно;  

б) личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се 

обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; 

в) личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките 

ресурси, са съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват; 

г) личните данни са точни и при необходимост се актуализират; 

д) личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или 

непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 

е) личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на 

съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които 

тези данни се обработват. 

е) личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност 

на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно 

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат 

подходящи технически или организационни мерки. 

Чл. 16. Обработването на личните данни се извършва, когато: 

1. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение; 

2. физическото лице, за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие;  

3. обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който 

физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, 

предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане. 

Чл. 17. (1) Председателят на КПНРО определя компетенцията и възлага на 

служители обработването на лични данни. 

 (2) Служителите, извършващи обработване на лични данни, съобразно 

компетентността им съхраняват лични данни за служителите на КПНРО, за лица, страни 

по договори на КПНРО, доклади и протоколи от извършени проверки, актове за 

наказания и други подобни. 

Чл. 18. (1) За обработване на личните данни се създават и поддържат 

самостоятелни регистри на хартиен и/или технически (електронен) носител. 

 (2) Формите на водене на регистрите: 

 1. На хартиен носител;  

 2. На технически носител. 

 (3) При водене на регистъра на хартиен носител формата на организация и 

съхраняване на лични данни е писмена (документална). Документите, съдържащи лични 

данни, се съхраняват в папки, подредени в шкафове със заключване. Шкафът се поставя 

в помещение, предназначено за работа на обработващия лични данни, като при 

напускане на работното помещение същото се заключва. В края на работния ден при 

напускане на работните помещения на КПНРО се активира СОТ. 

Чл. 19. (1) Предоставянето на лични данни от субектите се извършва в 

изпълнение на нормативни разпореждания чрез: 

 1. устно интервю с лицето; 

 2. писмени документи; 

 (2) Личните данни се предоставят от лицата до председателя на КПНРО. 
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 (3) Лицата, предоставящи лични данни по ал.2, следва в 14 дневен срок да 

уведомят председателя на КПНРО при настъпила промяна във вече предоставени лични 

данни. 

Чл. 20. (1) При воденето на регистъра на електронен носител формата на 

организация и съхраняване на лични данни е чрез въвеждането им по електронен път на 

твърд диск, на отделен компютър, който е свързан в локална мрежа, която позволява 

прякото или косвеното идентифициране на вида данни, датата и времето, изпращащия, 

как са обработени получените /изпратените данни, както и получателя.  

 (2) Достъпът до информационните масиви с лични данни се определя от 

системния администратор чрез даване на персонални пароли. 

 (3) При работа с лични данни се използват софтуерни продукти, адаптирани към 

специфичните потребности на КПНРО в качеството й на администратор на лични 

данни. 

 (4) Достъп до операционната система, съдържаща файлове за обработка на лични 

данни, има само обработващият лични данни чрез персонална парола за отваряне на 

тези файлове, известна само на съответния служител, а в негово отсъствие – на прекия 

му ръководител или друг служител, изрично определен със заповед на Председателя на 

КПНРО. 

 (5) Предаването на лични данни по електронен път към други институции се 

извършва единствено чрез подписването им с универсален електронен подпис, положен 

от упълномощено за това лице. 

 Чл. 21. (1) Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, 

повреждане, изгубване или унищожаване се осигурява посредством поддържане на 

антивирусни програми, периодично архивиране на данните на технически носител, 

както и чрез поддържане на информацията на хартиен носител. 

 (2) Архивирането на личните данни на технически носител се извършва 

ежедневно, с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид. 

 (3) Архивните копия се създават от служителите, определени да обработват 

лични данни на компютърен файл, съхранявани на подходящи носители, чрез които при 

необходимост да може да се осъществи възстановяването на данните. Архивните копия 

се съхраняват на различно местоположение от мястото на компютърното оборудване, с 

което се обработват личните данни. 

 Чл. 22. Определените от Председателя лица, обработващи лични данни, имат 

оторизиран достъп само до регистрите, необходими за изпълняване на служебните им 

задължения. 

 

ІV. ВИДОВЕ РЕГИСТРИ, КОИТО СЕ ВОДЯТ В КПНРО  

 

Чл. 23. КПНРО поддържа следните регистри, в които се обработват лични данни 

на лицата: 

- регистър „Персонал“;  

- регистър „Деловодство”; 

- регистър „Административно-наказателна дейност“; 

- регистър „Надзорна дейност“. 

Чл. 24. (1) В регистър „Персонал“ се събират, обработват  и съхраняват личните 

данни на служителите по служебни и трудови правоотношения, както и за изпълнители 

по граждански договори в КПНРО, членовете на КПНРО и председателя с цел: 

 1. Индивидуализиране на служебните, трудовите или гражданските 

правоотношения, правоотношенията на председателя и членовете на КПНРО; 

 2. Изпълнение на нормативно определени задължения;  

 3. Използване на лични данни за служебни цели: 

 3.1. За всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване 

на служебните, трудовите и гражданските правоотношения, правоотношенията на 

председателя и членовете на КПНРО – за изготвяне на документи на лицата в тази 
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връзка (договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване или 

прекратяване на съответното правоотношение, документи, удостоверяващи трудов или 

служебен стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни); 

 3.2. За установяване на контакт с лицето по телефон, за изпращане на 

кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или 

граждански договори; 

 3.3. За водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията по служебни, 

трудови и граждански договори, по правоотношенията на председателя и членовете на 

КПНРО. 

 (2) В личното служебно или трудово досие на служителите или в досието по 

граждански договор, в досиетата на председателя и членовете на КПНРО, се съхраняват 

следните видове лични данни: 

1. физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон, данни от личната карта; 

2. образование – документ за придобито образование, квалификация, правоспособност; 

3. трудова дейност – съгласно приложените документи за трудов стаж и професионална 

биография; 

4. медицински данни – карта за предварителен медицински преглед за постъпване на 

работа; 

5 свидетелство за съдимост, когато се изисква; 

6. формуляри по образец; 

7. имотно състояние. 

8. документи, удостоверяващи придобити умения, завършени курсове и други, свързани 

с професионалното развитие на служителите; 

9. Други документи, свързани с трудовото или служебно правоотношение –  декларации, 

клетвен лист, акт за встъпване в длъжност, протоколи, разпечатки от контролни системи 

за присъствие на работното място, документ за банкова сметка и други. 

 (3) Регистър „Персонал“ се води на хартиен и на електронен носител в 

съответствие с изискванията на чл. 18 и чл. 20 от настоящите правила. 

 (4) Достъп до личните данни в регистър „Персонал“ имат само служителите, на 

които е възложено по длъжностна характеристика или със заповед на ръководителя 

обработването на личните в този регистър. 

Чл. 25. (1) В регистър „Деловодство“ се събират, обработват и съхраняват 

личните данни на физически лица, които са входирали в деловодството на КПНРО 

документи, с цел изпълнение на нормативно определени задължения или с цел 

съобщаване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на комисията. 

 (2) В регистър „Деловодство“ се съхраняват следните видове лични данни: 

1. физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл, данни от личната карта; 

2. формуляри по образец; 

 (3) Регистър „Деловодство“ се води на хартиен и на електронен носител в 

съответствие с изискванията на чл. 18 и чл. 20 от настоящите правила. 

 (4) Достъп до личните данни в регистър „Деловодство“ имат само служителите, 

на които е възложено по длъжностна характеристика или със заповед на ръководителя 

обработването на личните в този регистър. 

Чл. 26. (1) В регистър „Административно-наказателна дейност“ се събират, 

обработват и съхраняват личните данни на регистрираните одитори с цел осъществяване 

на административно-наказателната функция в дейността на КПНРО. 

 (2) В регистър „Административно-наказателна дейност“ се съхраняват следните 

видове лични данни: 

1. физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, данни от личната карта; 

2. формуляри по образец; 

 (3) Регистър „Административно-наказателна дейност“ се води на хартиен и на 

електронен носител в съответствие с изискванията на чл. 18 и чл. 20 от настоящите 

правила. 



   8 

 (4) Достъп до личните данни в регистър „Деловодство“ имат само служителите, 

на които е възложено по длъжностна характеристика или със заповед на ръководителя 

обработването на личните в този регистър. 

Чл. 27. (1) В регистър „Надзорна дейност” се набират и съхраняват лични данни 

на одиторите – физически лица, с цел изпълнение на нормативно определени 

задължения  на КПНРО – извършване на инспекции и разследвания на професионалната 

дейност  на регистрираните одитори. 

 (2) В регистър „Надзорна дейност” се съхраняват следните видове лични данни: 

1. физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон, регистрационен номер; 

2. формуляри по образец; 

 (3) Регистър „Надзорна дейност” се води на хартиен и на електронен носител в 

съответствие с изискванията на чл. 18 и чл. 20 от настоящите правила. 

 (4) Достъп до личните данни в регистър „Надзорна дейност“ имат само 

служителите, на които е възложено по длъжностна характеристика или със заповед на 

ръководителя обработването на личните в този регистър. 

 

  V. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

  Чл. 28. (1) КПНРО гарантира, че длъжностното лице по защита на данните 

участва по подходящ начин и своевременно по всички въпроси, свързани със защитата 

на личните данни.  

(2) КПНРО възлага на длъжностното лице по защита на данните най- малко 

следните задачи:  

1. да информира и съветва администратора и служителите, които извършват 

обработването, за техните задължения по силата на този закон и на други нормативни 

изисквания за защита на личните данни;  

2. да наблюдава спазването на този закон и на други нормативни изисквания за 

защита на личните данни и на политиките на администратора по отношение на защитата 

на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на 

осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване, и 

съответните одити;  

3. при поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на 

въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването й; 

 4. да си сътрудничи с Комисията за защита на личните данни;  

5. да действа като точка за контакт с комисията за защита на личните данни по 

всички въпроси, свързани с обработването на лични данни.  

(3) КПНРО подпомага длъжностното лице по защита на данните при 

изпълнението задачите му по ал. 2, като осигурява по-специално необходимите ресурси, 

достъп до личните данни и операциите по обработването и поддържането на неговите 

експертни знания. 

 

VI. ПРОЦЕДУРИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ, 

УПРАВЛЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ 

 

Чл. 29. (1) При възникнал инцидент (непредвидимо обстоятелство, което би 

могло да засегне сигурността на данните), системният администратор докладва на 

директора на дирекция „Обща администрация” и на главния секретар на КПНРО за това 

и предлага нови мерки за защита на сигурността на информацията. 

(2) При регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви за 

лични данни, служителят, констатирал това нарушение, докладва своевременно писмено 

до директора на дирекция „Обща администрация” и до главния секретар на КПНРО. 

Чл. 30. (1) В случай на нарушение на сигурността на личните данни КПНРО, без 

излишно забавяне, но  не по- късно от 72 часа след като е разбрала за него, уведомява 

Комисията за защита на личните данни за нарушението на сигурността на личните 
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данни, освен ако няма вероятност нарушението на сигурността на личните данни да 

доведе до риск за правата и свободите на физическите лица.  

(2) В уведомлението, посочено в ал 1, се съдържа най-малко следното:  

1. описание на естеството на нарушението на сигурността на личните данни, 

включително, когато това е възможно, категориите и приблизителния брой на 

засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителния брой на засегнатите 

записи на лични данни;  

2. посочване на името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита 

на данните или на друга точка за контакт, от която може да се получи повече 

информация;  

3. описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на 

личните данни;  

4. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за 

справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по 

целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.  

(3) КПНРО документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, 

посочено в ал. 1, като включва фактите, свързани с нарушението на сигурността на 

личните данни, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.  

Чл. 31.  (1) Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни 

да доведе до висок риск за правата и свободите на физическите лица, КПНРО без 

излишно забавяне съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на 

личните данни.  

(2) В съобщението до субекта на данните, посочено в ал. 1 от настоящия член, на 

ясен и прост език се описва естеството на нарушението на сигурността на личните 

данни. 

(3) Посоченото в ал. 1 съобщение до субекта на данните не се изисква, ако е 

изпълнено някое от следните условия:  

1. КПНРО е предприела подходящи технически и организационни мерки за 

защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от 

нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерки, които правят 

личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях, като 

например криптиране;  

2. КПНРО е взела впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма 

вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на 

данни, посочен в ал. 1;  

3. то би довело до непропорционални усилия. В такъв случай се прави публично 

съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в 

еднаква степен ефективно информирани.  

 

VII. АРХИВИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 

 

Чл. 32. (1) Архивирането на личните данни в съответните регистри на КПНРО се 

извършва в съответствие с изискванията на Вътрешните правила за дейността на 

учрежденския архив на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

(2) Сроковете за съхранение на личните данни в съответните регистри на КПНРО 

са в съответствие с изискванията на Номенклатурата на делата със срокове за 

съхраняване на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

  (3) Срокът за съхранение на лични данни на участниците в конкурсни процедури 

за заемане на длъжности в КПНРО е три години.  

  (4) Когато в конкурсната процедура е изискано да се представят оригинали или 

нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа 

годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата 

длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-
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дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи 

обратно представените документи. КПНРО връща документите, по начина, по който са 

подадени. 

  

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите вътрешни правила отменят Вътрешни правила за защита на 

личните данни в Комисията запубличен надзорнад регистрираните одитори, приети с № 

47/19.02.2013 г. на КПНРО  

§ 2. Настоящите Вътрешни правила  са приети с Решение № 90/22.05.2018 г. на 

КПНРО и се прилагат считано от 25 май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


