
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪРШЕН ГОДИШЕН МОНИТОРИНГ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ОТЧЕТНОСТ, ЗАЛОЖЕН ОТ ОБЩИЯ 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни, администраторите на лични 

данни са длъжни, според чл. 24, параграф 1 да въведат в стриктно изпълнение, изискванията 

за контрол на „рисковете с различна вероятност и тежест засягащи правата и свободите на 

физическите лица“, за да гарантират изцяло, спазването на законовите рамки, свързани с 

Общия регламент за защита на личните данни. Във връзка с това изискване и в изпълнене на 

задължението по чл. 35 от Регламента, периодично да се извършва „Оценка на риска“, ние 

извършихме анализ на действащата Система за управление на лични данни. Актуализирахме 

административните и организационни мерки, за да гарантираме и да можем да докажем, че 

обработването и съхраняването на данните е в съответствие с изискванията на Регламента. 

Съгласно чл. 25 от Регламента, като взехме предвид естеството, обхвата и целите на 

обработването, както и породеното от обработването рискове с различна вероятност и тежест 

за правата и свободите на физическите лица, ние въведохме както към момента на самото 

обработване, подходящи административни политики и технически процедури и 

организационни мерки, които са разработени с оглед ефективното прилагане на принципите 

за защита на данните. 

Този механизъм изцяло е обвързан с общото задължение на администраторите на лични 

данни да прилагат принципът за „Отчетност“ заложен от Общия регламент за защита на 

личните данни. 

На електронната страница на Комисията за регулиране на съобщенията: www.crc.bg в 

раздел „лични данни“ можете да се запознаете с Политиката за поверителност и да изтеглите 

формуляри, чрез които можете да упражните правата си пред нас. 

За всички въпроси, които възникват по отношение на обработването и съхранението на 

личните данни можете да получите отговор от длъжностното лице по защита на личните 

данни. 

Длъжностно лице по защита на данните: Пеньо Пенев 

ел. поща: dpо@crc.bg телефон: 02 949 29 30 

http://www.crc.bg/
mailto:%20dpо@crc.bg

