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пrоцЕдуРА  зА  дЕйствиЕ  пrи  пРоsив  в  сигуРносттА  
НА  ЛИЧIIИТЕ  ДАHIiИ  

ДАННИ  ЗА  АДМИНиСТРАТОРА  

Администратор  17рофесионална  гимказия  по  икономика  „Д-р  Ивак  Богоров " — Варнп  
Адрес  Варна , ж.к. Младост -2, ул. „Иван  l7анайотов  Церов " 
E-mail pgibogorov(cr~,pgi-varna.com  
Телефон  052 747 830 

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  нА  ПРОЦЕДУРАТА  

1. Тази  процедура  следва  да  се  прилага  при  пробив  в  сигурносrга, в  съответствие  с  
предвиденото  в  чл . 33 и  34 от  ОР3Д, при  който  възниква  нарушение  на  сигурносrга  на  
личFти  данни , обработвани  от  ПГИ  „Д-р  Иван  Богоров". 

2. „Нарушение  на  сигурностга  на  лични  данни" означава  нарушение  на  сигурностга , 
което  води  до  случайно  или  неправомерно  унищожаване , загуба , промяна , 
неразрешено  разкриваые  или  досrьп  до  лични  данни , които  се  предават , съхраняват  
или  обработват  по  друг  ыачин . 

3. Констатирането  на  пробив  в  сигурността  може  да  наложи  предприемане  на  действия  
от  страна  на  училището , свързани  с  уведомяване  на : 

3.1. надзорния  орган  ( КЗЛД ); 

3.2. субекта  на  данни , който  е  засегнат  от  пробива  в  сигурност rа; 

4. Процедурата  следва  да  се  rьлкува  и  прилага  в  контекста  на  ОР3Д  и  приложимото  към  
него  законодателство . 

II. СУБЕКТЕн  ОБХВАт  

5. Пропедурата  се  прилага  съответно  от  вситси  лица , участващи  в  процеса  по  
обработване  на  цання , вклюнително  персонала  на  учниището , обработващите  данни , 
трети  страни , ръководство . 

Контаит  с  Админис rратора  на  пични  данни : 
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III. ДОКЛАДВАНЕ  И  ОБОБЩАВАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ  

б . Лицата  по  т . 5 следва  да  докладват  за  установени  пробиви  в  сигурнос rга  без  забава  на  
длъжностното  лице  по  защита  на  личните  данни . 

7. Отговорното  лице  по  т . 5 следва  да  обобщи  цялата  информация , свързана  с  пробива  в  
сигурнос rга , в  съответствие  с  изискванията  на  поддържания  за  целта  Регисrьр  на  
нарушенията  на  сигурнос rга  на  личните  данни . 

8. Уведомяванията  се  извършват  по  е=поща  ivelin п.ivanova(гLpQi-varna.conz  или  на  
телефон  0879 410 678. По  съшия  начин  съответната  насрещна  страна  потвърждава , че  
е  била  уведомена . 

IV. ОЦЕНКА  НА  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  УВЕДОМЯВАНЕ  

9. Училището , в  приложимите  случаи , проверява  дали  са  налице  основания  за  
уведомяване  на  Надзорен  орган  и  субектите  на  данни , относно  установения  пробив  в  
сигурнос rга . 

10. Във  връзка  с  посоченото  в  т. 9 училището  извършва  оценка  на  това , дали  пробивът  в  
сигурността  на  данните  може  да  доведе  до  риск  за  правата  и  свободите  на  субектите  
на  данни , засегнати  от  този  пробив . Опенката  се  извършва  посредством  Методология  
за  оценка  на  тежестта  на  пробива  (Приложение  Ns 1). 

11. За  целите  на  т . 10 лицето  по  т . б  може  да  сформира  работна  група , включваща  
квалифицирани  служители  в  обласrга  на  установеното  нарушение , задължително  
собственика  на  информацията  в  училището  (отговорното  лице ). Когато  се  
предполагат  злонамерени  действия , произхождащи  от  служители  на  училището , 
независимо  от  момента  на  допускане  на  предположението , с  цел  избягване  на  
конфликт  на  интереси , лицата , за  които  е  направено  предположението , не  могат  
да  бъдат  част  от  тази  работна  група . 

V. УВЕДОМЯВАНЕ  НА  НАДЗОРЕН  ОРГАН  

12. В  случай , че  бъде  установено , че  еъществува  риск , по  смисъла  на  т. 10, училището  
докладва  за  пробива  в  сигурнос rга  на  данните  на  надзорния  орган  (КЗЛД ) в  рамките  
на  72 часа  от  установяване  на  пробива  (Приложение  Ns 2- Уведомление  до  
надзорния  орган  за  нарушение  на  сигуриостта  на  личните  дании ). 

13.Доколкото  липсват  основания  за  уведомяване  на  други  надзорни  органи , училището  
изпраща  уведомления  до  Комисията  за  защита  на  личните  данни  в  Република  
България  (КЗЛД ), в  случаите , когато  е  необходимо  да  се  извърши  такова  уведомяване , 
съгласно  начина  и  реда , определен  от  нея . 

14.В  случай , че  срокът  по  предходната  точка  не  бъде  спазен , директорът  или  отговорното  
лице  по  т . 6 следва  да  изпрати  уведомлението  до  Надзорния  орган , като  изложи  и  
причините  за  забавянето . 

Ковтакт  с  Адмивистратора  на  лични  данни : 
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15. При  невъзможност  да  се  представи  цялата  необходима  информация  едновременно , 
училището  следва  да  предоставя  информацията  на  части  и  без  необосновано  забавяне . 

1 6. На  надзорния  орган  следва  да  бъде  предоставена  следната  информация : 

16.1. описание  на  пробива  в  сигурнос rга ; 

16.2. категориите  и  приблизителния  брой  на  засегнатите  субекти  на  данни ; 

16.3. категориите  и  приблизителния  брой  на  засегнатите  записи  на  лични  данни ; 

16.4. име  и  данни  за  контакт  на  отговорното  лице  по  т . 6; 

16.5. описание  на  евентуалните  последици  от  нарушението  на  сигурнос rга  на  личните  
данни ; 

16.6. описание  на  предприетите  или  предложените  от  администратора  мерки  за  
справяне  с  нарушението  на  сигурносrга  на  личните  данни , включително  по  
целесъобразност  мерки  за  намаляване  на  евентуалните  неблагоприятни  
последици . 

17. Комуникацията  с  надзорния  орган  се  извършва  в  съответствие  с  правилата  на  
последния . При  липса  на  други  указания , институцията  уведомява  надзорния  орган  по  
е-поща  на  посочения  на  офици anната  електронна  страница  на  надзорния  орган  e-mail 
за  контакт . 

VI. УВЕДОМЯВАНЕ  НА  СУБЕКТИТЕ  НА  ДАННИ  

18. В  случай , че  пробивът  в  сигурностга  на  личните  данни  може  да  доведе  до  висок  риск  
за  правата  и  свободите  на  засегнатите  от  него  субекти  на  данни  по  емисъла  на  т . 100, 
институцията  уведомява  незабавно  тези  лица  (Приложение  Ns З - Съобщение  до  
засегнати  лица ). 

19.Уведомяването  следва  да  бъде  направено  ясно , точно  и  разбираемо  за  субекта  на  
данни  и  да  включва : 

19.1. естеството  на  нарушението  на  сигурностга  на  личните  данни ; 

19.2. име  и  данни  за  контакт  на  отговорното  лице  по  т . 6; 

19.3. описание  на  евентуanните  последици  от  нарушението  на  сигурнос rга  на  личните  
данни ; 

19.4. описание  на  предприетите  или  предложените  от  администратора  мерки  за  
справяне  с  нарушението  на  сигурностга  на  личните  данни , включително  по  
целесъобразност  мерки  за  намаляване  на  евенту anните  неблагоприятни  
последици . 

20. Отговорното  лице  по  т. 6 предприема  необходимите  мерки , за  да  гарантира , че  
рисковете  за  правата  и  свободите  на  субектите  на  данни  са  своевременно  
предотвратени . 

Контакг  с  Администратора  на  личии  3анни : 
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21. В  случай , че  са  засегнати  голям  брой  субекти  на  данни  и  тякното  уведомяване  един  по  
един  (индивиду anно) би  отнело  твърде ; много  време  (т .е . би  довело  до  неоправдано  
забавяне ), училището  може  да  публйкува  съобщение  на  своята  уеб-страница  или  по  
друг  •начин , който  осигурява  еквивалентно  ниво  на  публичност , с  което  уведомява  
всички  лица  едновременно . 

22. Изключения  от  необходимос zта  за  уведомяване  на  субектите  на  данни  се  допускат  
при  поне  едно  от  следните  обстоятелства : 

22.1. училището  е  предприело  подходящи  технически  и  организационни  мерки  за  
защита  и  тези  мерки  са  били  приложени  по  отношёние  на  личните  данни , 
засегнати  . от  нарушението  на  сигурносrта  на  личните  данни , по-специanно  
мерки , които  правят  личните  данни  неразбираеми  за  всяко  лице , което  няма  
право  на  досrьп  до  тях , като  например  криптиране ; 

22.2. училището  е  взело  впоследствие  •мерки , които  гарантират , че  вече  няма  
вероятност  да  се  материanизира  високият  риск  за  правата  и  свободите  на  
субектите  на  данни ; 

22.3. уведомяваяето  води  до  непропорцион anни  усипия . 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 . 

23. В  случай , че  субектите  на  данни  не  са  били  уведомени  от  улилището , но  надзорният  
орган  прецени , .че  е  • anице  висок  риск  от  пробива  в  сигурносrга  на  данните , 
училището  следва  да  извърши  действйята  по  този  раздел , веднага  след  като  получи  
въпросната  информация  от  страна  на  надзорния  орган . 

VII. УВЕДОМЯВАНЕ  НА  РЪКОВОДСТВОТО  НА  ИНСТИТУЦИЯТА  

24. Лицето  по . т. 6 докладва  на  директора  на  училището  до  24 часа  от  регистриране  на  
пробива  в  сигурносrга . 

VIII. ОБРАЗЦИ  НА  ДОКУМЕНТИ  
ДОКУМЕНТИРАНЕ  НА  ПРОБИВИ  В  СИГУРНОСТТА  НА  ДАННИТЕ  

25. Уведомяванията  по  т . 12 и  т. 18 се  извършват  посредством  използването  на  утвърдени  
образци  - приложения  към  тази  процедура , доколкото  Надзорният  орган  не  е  
определил  други  такива . 

26.Пробивите  в  сигурносrга  на  данните  се  отразяват  в  Регистър  от  лицето  по  т. 6, 
утвърден  от  институцията , включителио  приложенията  към  него . Регистьрът  
съдържа  и  информация  за  предприетите ' мерки  за  справяне  с  нарушението  от  страна  
на  училището  (Пркложение  Ns 4). 

Контакт  с  Администратора  нa лични  данни : 
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IX. СВЕЖДАНЕ  ДО  ЗНАНИЕ  НА  СЛУЖИТЕЛИ  И  ОБРАБОТВАЩИ  ДАННИ  

27. Настоящата  процедура  се  свежда  до  знанието  на  всички  служители  на  ПГИ  „Д-р  Иван  
Богоров ". 

28. В  случай  на  обработващи  данни  от  името  на  училището , дейностите  свързани  с  
пробиви  в  сигурносrга  се  уреждат  в  договор  с  тях . 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Ns Наименование  на  приложенията  
1  Приложение  Ns 1 към  раздел  IV, т . 10 

Методология  за  оценка  на  тежесrга  на  пробив  в  сигурнос rга  на  личните  данни  
2  Приложение  Ns 2 към  раздел  V, т . 12 

Уведомление  до  надзорния  орган  за  нарушение  на  сигурността  на  личните  данни  
3  Приложение  Ns 3 към  раздел  VI, т . 18 

Съобщение  до  субекта  на  данните  за  нарушение  на  сигурнос rга  на  личните  данни  
4  Приложение  Ns 4 към  раздел  VIII, т . 26 

Регисrьр  на  нарушения  на  сигурнос rга  на  личните  данни  

Контакг  с  Ациинистра rира  iia лични  даНни : 
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Приложение  Ns 1 
към  раздел  IV m. 10 om Процедура  за  действие  

npu nробив  в  сигурността  на  лични  данни  

МЕТОДОЛОГИЯ  ЗА  ОЦЕНКА  НА  ТЕЖЕСТТА  НА  ПРОБИВ  В  СИГУРНОСТТА  
НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  

ВЪВЕДЕНИЕ  
1. Настоящата  методология  за  оценка  на  тежесrга  на  пробив  в  сигурносrга  на  личните  

данни  разглежда  изискванията , посочени  в  чл . 33 и  чл . 34 от  ОРЗД  за  уведомяване  
на  надзорните  органи  и  субекти  на  данни  за  установени  пробиви  в  сигурносrта  в  
контекста  на  адаптирана  Методология  за  оценка  на  степента  на  тежест  на  
нарушение  на  сигурносrга  на  личните  данни , разработена  и  публикувана  от  
European Union Agency for Network and Information Security ( Агенция  за  мрежова  и  
информационна  сигурност  на  Европейския  съюз ). 

НОРМАТИВНИ  ОГРАНИЧЕНИЯ  
2. Уведомленията  по  чл .33 и  чл .34 са  задължителни  само  в  следните  случаи : 

2.1. надзорният  орган  се  уведомява  само  ако  пробивът  може  да  доведе  до  риск  за  
правата  и  свободите  на  субектите  на  данни , засегнати  от  този  пробив ; 

2.2. субекrьт  на  данни  се  уведомява  само  ако  пробивът  може  да  доведе  до  висок  
риск  за  правата  и  свободите  на  субектите  на  данни , засегнати  от  този  пробив . 

ПРОБИВ  В  СИГУРНОСТТА  
З . Под  пробнв  в  снrуриостта  следва  да  се  разбира  пробив  в : 

3.1. досrьпа  до  информацията  (конфиденциалност ) - неразрешено  или  случайно  
разкриване  на  или  достьп  до  лични  данни ; 

3.2. целосrта  на  информацията  (интегритет ) - неразрешена  или  случайна  промяна  
на  личните  данни ; 

3.3. наличносrга  на  информацията  (наличност ) - случайна  unu неразрешена  загуба  
на  досrьп  до  или  унищожаване  на  лични  данни . 

РИСКОВЕ  
4. Съгласно  ОРЗД  рискът  за  правата  и  свободите  на  физическите  лица , с  различна  

вероятност  и  тежест  произтича  от  обработване  на  лични  данни : 
4.1. което  би  могло  да  доведе  до  физически , материапни  или  нематериални  вреди , 

по -специално  когато  обработването  може  да  породи  дискриминация , кражба  на  
самоличност  или  измама  с  фалшива  самоличност , финансови  загуби , 
накърняване  на  репутацията , нарушаване  на  поверителнос rга  на  лични  данни , 
защитени  от  професионапна  тайна , неразрешено  премахване  на  
псевдонимизация , или  други  значителни  икономически  или  социални  
неблагоприятни  последствия ; 

4.2. когато  субектите  на  данни  могат  да  бъдат  лишени  от  свои  права  и  свободи  или  
от  упражняване  на  контрол  върху  своите  лични  данни ; 

Контяк -е  с  Админис rрдтора  на  лични  даЕпти : 
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4.3. които  разкриват  расов  или  етнически  произход , политически  възгледи , 
религиозни  или  философски  убеждения , членство  в  професионална  
институция , и  обработването  на  генетични  данни , данни  за  здравословното  
състояние  или  данни  за  сексуалния  живот  или  за  присъди  и  нарушения  или  
свързани  с  тях  мерки  за  сиrурност ; 

4.4. оценяващо  лични  аспекти , по-спёциално  анализиране  или  прогнозиране  на  
аспекти , отнасящи  се  до  представянето  на  работното  място , икономическото  
положение , здравето , личните  предпочитания  или  интереси , надеждносrта  или  
поведението , местонахождението  или  движенията  в  пространството , с  цел  
създаване  или  използване  на  лични  профили ; 

4.5. на  уязвими  лица , по -специално  на  деца ; 
4.6. включващо  голям  обем  лични  данни  и  засяга  голям  брой  субекти  на  данни . 

НИВО  НА  РИСК  
5. Следните  нива  на  риска  се  припознават  от  институцията , съобразено  с  възможните  

изисквания  за  уведомяване : 
5.1. без  риск ; 
5.2. нисък  риск ; 
5.3. висок  риск . 

ОЦЕНКА  НА  РИСКА  
6. Критериите , използвани  за  оценка  на  риска , са : 

6.1. контекст  на  обработването  на  данни  (КО) 
6.2. възможност  за  идентификация  на  субекта  на  данни  (ВИ) 
6.3. обстоятелства  относно  пробива  (ОП) 

7. Изчисляването  на  риска  се  извършва  по  следната  формула  

РИСК  = КО  х  ВИ  + ОП  

8.Извършва  се  следното  приравняване  на  изчисления  риск  към  нивото  на  риск  u 
нъзможните  послепиии  

Ниво  на  риск  П  и  авниване  Възможни  последкци  
Без  риск  РИСК  < 2 субектите  на  данни  е  възможно  да  изпитат  

няколко  незначителни  неудобства , които  ще  
преодолеят 	без 	никакъв 	проблем 	(време , 
прекарано 	в 	повторно 	въвеждане 	на  
ин  о  мация , раздразнение ,  объ  кване  u т .н . 

Нисък  риск 	2 <  РИСК  < 3 субектите  на  данни  е  възможно  да  изпитат  
значителни  неудобства , които  те  ще  могат  да  
преодолеят 	въпреки 	някои 	трудности  

У ; (допълнителни  разходи , отказ  от  достьп  до  
услуги , 	страх , 	липса  на 	разбиране , 	стрес , 

ебни  физически  не  азположения  и  т .н . 
3  Ѕ  РИСК  субектите  на  данни  е  възможно  да  изпитат  

значителни 	последствия , 	които 	биха  

~дмивистраrора  ва ; зиУгви  ,tанви : 
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преодолели , макар  и  със  сериозни  трудности  
или  необратими  последици , които  не  могат  да  
преодолеят  (злоупотреби  с  финансови  средства , 
черни  списъци  от  финансови  институции , 
имугцествени  щети , загуба  на  работа , призовка , 
влошаване  на  здравето , неработоспособност , 
дългосрочни  психологически  или  физически  
заболявания , подлагане  на  дискриминация , 

ОБСТОЯТЕЛСТВА  ОТНОСНО  ПРОБИВА  
9. Обстоятелствата , относно  пробива  се  изчисляват  въз  основа  на  вида  на  пробива  в  

сигурносrта  и  неговия  характер  (случаен  или  целенасочен /злонамерен ). 
9.1. злонамерен  характер  предполага , че  пробивът  не  е  в  следствие  на  грешка , 

човешка  или  техническа , или  е  причинен  от  умишлено  действие  на  
злонамерено  намерение ; 

9.2. незлонамерените  нарушения  включват  случаи  на  случайна  загуба , неадекватно  
изхвърляне , човешка  грешка  и  софтуерни  грешки  или  неправилно  
конфигуриране ; 

9.3. злонамерените  нарушения  могат  да  включват  (неизчерпателио ): 
а) случаи  на  кражба  и „хакване" с  цел  да  се  навреди  на  субектите  (например  

чрез  излагане  на  личните  им  данни  на  неупълномощени  трети  страни ); 
б) прехвърляне  на  лични  дапни  на  трети  страни  с  цел  печалба  (например  

продажба  на  списъци  на  лични  данни ); 
в) действия , целящи  да  навредят  на  администратора  на  данни  (например  чрез  

кражба  и  предаване  на  лични  данни  на  неразрешени  страни ). 
9.4. възможно  е  да  са  налице  повече  от  едно  обстоятелство . В  този  случай , общото  

обстоятелство  е  равно  на  сбора  на  стойностите  на  отделните  обстоятелства ; 
9.5. примери  за  оценка  на  обстоятелства , относно  пробива  по  категории  (бази): 

База  Стойност  П  име  н  
Конфиденциа  Примери  за  данни , изложени  на  риск  без  доказателства  
лност  за  намъпнла  незаконна  обработка : 

0 • npu пренос  се  загубва  хартиен  файл  или  лаптоп ; 
• оборудването  е  изхвърлено  без  унищожаване  на  

личните  данни . 
Примери 	за 	данни , 	предоставени 	на 	нзвестни  
получатели : 

0.25 • е-mail c лични  данни  е  изпратен  неправилно  до  
известен  брой  получатели ; 

• някои  клиенти  имат  досrьп  до  акаунти  на  други  
клиенти  в  онлайн  услуга . 

0.5 
Примери  за  данни , предоставени  на  нензвестен  брой  
по 	атели : 

Контакг  с  A;i ~ i иниcrpaтopa иа  ли ~іни  даи }ти : 
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• данните  се  публикуват  в  интернет  съвет  за  съобщения ; 
• данните  се  качват  на  Р2Р  сайт ; 
• служител  продава  CD ROM c данни  за  клиента ; 
• неправилно  конфигуриран  уеб  сайт  ги  прави  публично  

досrьпни 	чрез 	интернет 	данни 	на 	вътрешни  
пот  ебители  

Интегритет  Примери 	за  променени  данни , 	но  без  определена  
неправилна  или  незаконна  употреба : 

0  • записите  на  база  с  лични  данни  са  актуализирани  
неправилно , но  оригиналът  е  възстановен , преди  да  е  
насrьпило  каквото  и  да  е  използване  на  променените  
данни . 

Примери 	за 	данни , 	променени 	и 	евентуално  
използвани  по  неправилен  или  незаконен  начии , но  с  
възможност  да  се  възстановят : 

0.25 • записът , необходим  за  предоставянето  на  онлайн  
социална  услуга , е  променен  и  лицето  трябва  да  
поиска  услугата  по  офлайн  начин ; 

• документ , който  е  важен  за  точносrга  на  файла  на  
индивида  в  онлайн  медицинска  услуга , е  п  оменен  

Примери  за  данни , променени  и  евентуално  използвани  
по  неправилен  или  незаконен  начин , без  възможност  за  

0.5 това  възстановяване : 
• предишните  примери , но  оригиналите  не  могат  да  

бъдат  възстановени . 
Наличност  Примери  за  възстановяване  на  данни  без  затруднения : 

0  • копие  от  файла  се  губи , но  има  други  копия ; 
• базата  данни  е  повредена , но  може  лесно  да  бъде  

възстановена  от  други  бази  данни . 
Примери  за  временна  неналичност : 
• базата 	данни 	е 	повредена , 	но 	може 	да 	бъде  

възстановена 	от 	други 	бази 	данни , 	макар 	чрез  
0.25 допълнителна  обработка ; 

• файлът  е  изгубен , но  информацията  може  да  бъде  
предоставена  отново  от  субекта . 

Примери  за  пълна  липса  на  данни  (данните  не  могат  да  
бъдат  възстановени  от  администратора  или  от  физически  
лица): 

0.5 • файлът  е  изгубен , базата  данни  е  повредена , няма  
резервно  копие  на  тази  информация  и  тя  не  може  да  
бъде  предоставена  от  субекта . 

Злонамереност  0 5  Нарушението  се  дължи  на  умишлено  действие , напр . за  
да  п  ичини  п  облем 	на  админист  ато  а (нап  имер  

ј  Контакт  с  Ацми rгистратира  на  лични  даггг rи : 	 ( 
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демонстриране  на  загуба  на  сигурност ) и / или  с  цел  да  
навреди  на  субектите : 

• служител  на  институцията  умишлено  споделя  частни  
данни  публично  в  социалните  медии ; 

• служител  на  институцията  продава  частни  данни  на  
друга  компания ; 

• членовете  на  дадена  социална  мрежа  умишлено  
изпращат  информация  до  други  членове  на  
семейството  на  субекта , за  да  им  навредят  

КОНТЕКСТ  НА  ОБРАБОТВАНЕТО  НА  ДАННИ  
10. Контекстьт  на  обработваните  данни  се  определя  от  тяхната  дефиниция  и  свързване  

с  една  от  следните  групи , на  базата  на  която  се  получава  баsовата  стойност : 
11. 

Базова  
Група  Описание  стойност  

Прости  данни  биографични  данни , данни  за  контакт , пълио  име , 
данни 	за 	образованието , 	семейния 	живот , 1 
професионалния  опит  и  т .н . 

Поведенчески  местоположение , данни  за  трафика , данни  за  личните  2  
данни  п  едпочитания  и  навици  и  д . 
Финансови  всички  видове  финансови  данни  (например  доходи , 
данни  финансови 	транзакции , 	банкови 	извлечения , 

инвестиции , кредитни  карти , фактури  и  т .н .), вкл . 3 
данни  за  социаллиото  благосъстояние , свързани  с  
инансовата  ин  о  мация  

Чувствителни  съгласно  ОРЗД  расов  или  етнически  произход , 
данни  политически  възгледи , религиозни  или  философски  

убеждения , членство  в  синдикални  организации , 4  
генетични 	данни , 	биометрични 	данни 	за  
разпознаване , здравословно  състояние , сексуален  
живот , секс  ална  о  иентация  

12. В  случай , че  данните  принадлежат  към  повече  от  една  категория , те  се  изследват  
във  всяка  от  тях  и  се  взема  най -високия  получен  резултат . 

l З . Базовата  стойност  е  възможно  да  бъде  адаптирана , отчитайки  други  контекстни  
фактори  
13.1. Увеличаващи  риска  фактори  

а) обем  на  данните  (включително  като  време  и/или  съдържание ); 
б) особености  на  администраторите  (по  отношение  на  сектора  и  

продуктите /услугите , които  предлагат ); 
в) особености  на  физическите  лица  (по  отношение  на  обхващането  на  

специфични  групи  от  субекти  напр . неравностойно  положение , деца); 

Ко iiтакг  с  Ацминистрапэра  на  лични  даЕтни : 
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г) ключови  данни  (част  от  данните  позволяват  при  комбинирането  им  с  други  
такива , вкл . публично  досrьпна  информация , да  се  получат  завършени  
профили  или  предположения ). 

13.2. Намаляващи  риска  фактори  
а) невалидност /неточност  на  данните  (поради  давност  във  времето  или  

неточност  или  непълнота  на  съдържанието ); 
б) публична  наличност  (данните  са  били  публично  досrьпни  преди  

нарушението ); 
в) естество  на  данните  (данни  от  общ  оценъчен  характер  без  допълнителии  

данни  за  изграждащото  ги  съдържание  — например  общ  успех). 
14. Следната .таблица  показва  възможна  контекстуална  адаптация  на  базовата  стойност  

на  отделните  групи : 

Група  Адаатиране  Нова  
стойио rг  

Обемът  на  „простите  данни" и/или  характеристиките  на  
адиинистратора  са  такива , че  може  да  се  даде  възможност  
за  изготвянето  на  определени  профили  на  индивида  или  да  2 
се  направят  предположения  за  социалното /финансовото  
състояние  на  лицето . 
„Простите 	данни" 	и/или 	характеристиките 	на  

Прости  данни  адкинистратора  могат  да  доведат  до  предположения  за  
(БС :1) здравословното 	състояние 	на 	индивида , 	сексуалните  3 

предпочитания , 	политическите 	или 	религиозните  
вя  вания . 
Поради 	определени 	характеристики 	на 	индивида  
(например  уязвими  групи , непълнолетни ), информацията  4  
може  да  бъде  от  решаващо  значение  за  тяхната  лична  
безопасност  или 	изически /психологически  условuя . 
Естеството  на  масива  от  данни  не  осигурява  съществено  
разбиране  за  поведенческата  информация  на  лицето  или  
данните  могат  да  бъдат  събирани  лесно  (независимо  от  1  
нарушението ) 	чрез 	публично 	достъпни 	източници  

Поведенчески  (например  комбинация  от  информация  от  търсения  в  
данни  м  ежата). 

Обемът 	на 	„поведенческите 	данни" 	и/или  (БС :2) характеристиките  на  контролера  са  такива , че  може  да  се  3  
създаде 	профил 	на 	индивида , 	излагайки 	подробна  
ин  о  мация  за  неговия  ежедневен  живот  и  навици . 
Може  да  бъде  създаден  потребителски  профил , основан  на  

4 ствителиите  данни  на  лицето . 

Финансови  Естеството  на  набора  от  данни  не  осигурява  съществено  
данни  Разбиране 	за 	финансовата 	информация 	на 	лицето  1  

(БС :3) (например  факта , че  дадено  лице  е  клиент  на  определена  
банка  без  повече  под  обности ). 

1<окт •ак 	с  Лд l.яи tiистрагора  rra n и nF іи  дatrti и : 
Уебсайт : http://pgi-vaj •na.com/ ј 	I-;-nт aii: 	gіЬоgогоv рg і -vагпа .соn ј 	Телефон : 052 747 830 



Ns 1 
къ
Приложение  
,~r 	.т  1V, m. 10 разде  
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Конкретният  набор  от  данни  съдържа  известна  финансова  
информация , но  все  още  не  дава  никакво  съществено  
разбиране  за  финансовото  състояние /ситуацията  на  лицето  2 
(например  числа  на  обикновени  •банкови  сметки  без  
допълнителни  под  обности ). 
Поради  характера  и/или  обема  на  конкретния  набор  от  
данни 	се 	оповестява 	пълна 	финансова 	информация  
(например  кредитна  карта ), която  би  могла  да  позволи  4 
измами  или  да  бъде  създаден  подробен  социален /финансов  
п  о  ил . 
Естеството  на  масива  от  данни  не  осигурява  съществено  
разбиране  за  поведенческата  информация  на  лицето  или  
данните  могат  да  бъдат  събирани  лесно  (независимо  от  1  

Чувствителни  нарушението ) 	чрез 	публично 	досrьпни 	източници  
(например  комбинация  от  информация  от  rьрсения  в  данни  м  ежата ). 
Естеството  на  данните  може  да  доведе  само  до  общи  2  
п  едположения . 
Естеството  на  данните  може  да  доведе  до  предположения  3  
за  ч  вствителна  ин  о  мация . 

ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА  СУБЕКТА  НА  ДАННИ  
15. Дефинирани  са  четири  нива  на  оценка  на  възможната  идентификация  на  субекта  на  

данни . Най -ниската  оценка  е  в  случай , че  изключително  може  трудно  да  се  
установи  субекrьт , макар  и  да  е  възможно . Най -високата  оценка  предполага  
директно  идентифициране  на  субекта  от  придобитите  данни . 

Ниво  П  енеб  ежимо  Ог  аничено  Значително  Максимално  
Стойност  0.25 0.5 0.75 1 

16.Нивото  е  производно  и  на  възможносrга  за  комбиниране  на  придобитите  
данни  с  публични  такива  или  на  трети  страни , което  да  позволи  
идентифицирането  на  субекта . 

17. При  придобиване  на  криптирани  данни , без  ключа  за  декриптиране  да  е  станал  
достояние , възможнос rга  за  идентификация  се  приема  за  0. 

СПЕЦИФИЧНИ  ФАКТОРИ  
18.В  случай , че  се  касае  за  нарушение  на  интегритета  или  наличностга  на  лични  

данни , които  не  могат  да  бъдат  възстановени  поради  тяхната  уникалност  и  те  
са  необходими  за  осъществяване  на  правата  и  свободите  на  субектите  на  
дании , то  нивото  на  риска  се  приема  за  високо . 

Контакт  с  Ацминистратора  fia лиини  данни : 

Уебеайт : http://pgi-varna.com/ ј  F,-mai1: pgihogorov(~~ pgi-varna.eom ј 	"I"елефл ii: 052 747 830 
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Приложение  Ns 2 

към  раздел  V, m. 12 Процедура  за  действие  
при  пробив  в  сиг.урността  на  лицни  данни  

УВЕДОМЛЕНИЕ  ДО  НАДЗОРНИЯ  ОРГАН  ЗА  НАРУШЕНИЕ  НА  
СИГУРНОСТТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ " - ВАРНА  

11 

Председателя  на  

Комисията  за  защита  на  личните  данни , 

бул ., „Проф . Цветан  Лазаров " Na 2 

София , 1592 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН /ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  КЗЛД , 

Във  връзка  с  установено  нарушение  на  сигурността  на  обработвани  от  нас  лични  
данни , в  изпълнение  на  чл . 33 от  Общия  регламент  за  защита  на  данните  (ОРЗД  - 
Регламент  (ЕС ) 2016/679), Ви  уведомяваме , че  е  констатирано  следното  нарушение /я : 

Данни  за  нарушението  

Описание  на  естеството  на  
нарушението  (свободен  текст) 

Категории  засегнати  
................................................................................... 

субекти  на  данни  и  техният  (съобразно  onucaxomo в  Регистъра  на  дейностите  no 

приблизителен  брой  обработка  на  личите  данни  и  напичната  техническа  
информация) 

Категории  засегнати  лични  
................................................................................... 

данни  и  приблизително  
количество  на  засегнатите  (съобразно  описаното  в  Регистъра  на  дейностите  no 

записи  обработка  на  личните  данни  и  наличната  техническа  

IЕОЕЭТЛКТ  С  Л 111ИНИСТратОр 'с1 Нс1 s1 ИЧ }t И  Дс't} Т iТИ : 

)'eocaiir: http:!I р~,i-vагп a.cоm/ ј 	-mи i1: pDihoaarov a`;pa і -varna.com  ј 	Те.эефон : 052 747 83() 
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УВЕДОМЛЕНИЕ  ДО  НАДЗОРНИЯ  ОРГАН  ЗА  НАРУШЕНИЕ  НА  
СИГУРНОСТТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  
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инфор itация) 

Дата  и  час  на  установяване  
на  нарушението  (свободен  текст) 

Причини  за  забавяне  на  
настоящото  уведомление  . 
(когато  не  е  подадено  в  (свободен  текст  - ико  е  приложиио) 
срок  от  72 часа ) 

Описание  на  евентуалните  последици  вт  нарушението , според  категориите  лични  
данни  

Ns Категория  лични  данни 	 Описание  
1 	............................................. 	. 	............ ..................................................................  
2 

Технически  и  организационни  мерки  за  справяне  е  нарушението  и  последиците  от  
него  

Ns на 	
Описание  на  мерките  последица  

Данни  за  администратора  

Наименование  на  
администратора  (наименование  ни  институцияти ) 

Координати  за  връзка  
(имейл  адре с, rnелефон)  

Съвместни  администратори  
.. 	 ...................................................................................... 

(наи .~iенова ;гие , координати  за  връзка  — ако  е  nршiожи.ио) 
Длъжностно  лице  по  
защита  на  личните  данни  / 
Отговорно  лице  в  

(име , фсх .ц 1~,тия, iоординати  за  връзка) 
еъответствие  с  вътрешните  
процедури  на  институцията  

С  уважение , 

Директор .............................................. 
(подпис , печат) 
................................................................ 
(и ,ие , фамилия) 

КоЕ iтакг  с  Администратора  na лиі nи  да tтпн : 

Уео'сайт : http://pgi-i •аrnа .гоm/ ј  Е-пэа il: рgi Ьngoroи !гi,pgi-varna.coln І 	Телефо i з : 052 747 830 
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Приложение  Ns 3 

къ.и  раздел  V1, m. 18 Процедура  за  действие  
при  пробив  в  сигурността  на  лични  данни  

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  ЗАСЕГНАТИ  ЛИЦА  
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1• 

............................................. 

Субекта  на  данните  (имена) 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН /ГОСПОЖО , 

Във  връзка  с  установено  нарушение  на  сигурносrга  на  обработвани  от  нас  лични  
данни , в  изпълнение  на  чл . 34 от  Общия  регламент  за  защита  на  данните  (ОРЗД  - 
Регламент  (ЕС ) 2016/679), Ви  уведомяваме , че  е  констатирано  следното  нарушение /я : 

цанни  за  нарушението  
Описание  на  естеството  на  
нарушението 	 (свободен  текст) 

Описание  на  евентуалните  последици  от  нарушението , според  категориите  лични  
данни  
Ns Категория  лични  данни 	 Описание 	 Възможни  последици  

Технически  и  организационни  мерки  за  справяне  с  нарушението  и  последиците  от  
него  

Ns на 	
Описание  на  мерките  

последица  

}<онта s:r с  Адл iинистратира  на  лични  данни : 

Уеосайг : http://pgi-varn д .com/ 	ј  -n зail: pgibo~orо v; г"r<pgi-varna.com  ј 	Телефсэн : 052 747 830 
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Данни  за  администратора  
Наименование  на  

.......................................................................................... администратора  
Координати  за  връзка  (и,иейл  адрес , телефон) 

Съвместни  администратори  
( .............................. р .......... 	.........р  ........-............р  ........ 	) 

наименование , коо  динати  за  в  ъзка 	ако  е  п  г~пожимо  
Длъжностно  лице  по  
защита  на  личните  данни  / 

.................:........................................................................ 
Отговорно  лице  в  

........................ :................................................................. 
еъответствие  с  вътрешните  

(име , фа ,ни.чия , координати  за  връзка) 
процедури  на  институцията  

С  уважение , 

Ди  р  екто  р  : .............................................   
(nодпис , печат) 

(и ,ие , фа.иwсия) 

Контакт  с  Админис  грагора  на  ли rгни  даннп : 

Уеосдйт: http:/ipgi-varna.com/  -mail: pgibogurovlri:pgi-v д rna.com ј 	Телефон : 052 747 830 
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Приложенис  №  4 

Към  раздел  V111, m. 26 Лроцедура  за  деыствие  
при  пробив  в  сигурността  на  лични  данни  

РЕГИСТЪР  НА  НАРУШЕНИЯ  НА  СИГУРНОСТТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  

ДАННИ  ЗА  А ,ДМИНИСТРАТОРА  

Администратор  Лрофесионална  гамназия  no икономака  „Д-р  Иван  Богоров " - Варна  
Адрес  Варна , .ж;к  Младост -2, ул. „Иван  Ланайотов  Церов " 
Е-mail pgiбogorov@pgi-varna.com  
Телефон  052 747 830 

РЕГЙСТЪР  НА  НАРУШЕНИЯТА  

JV~ 

Описяние  
на  

нарушение  
то  

Дата  и  час  
на  

установява  
не  на  

нарушеине  
то  

Засегиат  
и  субен  кт  
категори  
я  и  брой  

Категория  
засегнати  
личии  
данни  и  

количество  

Вьзможни  
последицн  

от  
нарушеиие  

то  

Оценка  
на  

тежесгг  
а  на  

пробива  

Рнск  за  
правата  

и  
своbоди  
те  на  
Ф • 
лииа  

Предпрне  
тн  

лействия  

Дата  на  
изпълиен  

ис  

(hrовори  
и  лица  

(Д~Д) 

Дата  на  
входиране  
в  К3J1Д  

(ако  е  
прнложимо )  

Причиина  за  
забавяне   

(повече  от  72 
часа ) 

1. 

г. 
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РЕГИСТЪР  НА  НАРУШЕНИЯ  НА  СИГУРНОСТТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ  
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Администратор : ПРОФЕСИОЯАЛНА  Г>ёIМНАЗИЯ  flO ИКОНОМИКА  „Д-Р  ИВАН  БОГОРОВ " -  ВАРНА  

1. За  исико  установено  нарутение  към  регямъра  се  добавя  и  оценката  на  риска  н  всякаква  друга  еъпътrгваща  
докумеп  гация , включително  кореспонденцня  с  КЛЗД  и  нзпратени  уведомления  до  субектите  на  данни . 

2. Във  връзка  с  категориите , посоченв  в  регистьра  па  нарушенията  r препоръчително  да  се  поддържа  н  следната  
допълнителиа  ннформация  или  тя  да  бъде  включена  к  съответните  колоии  на  регистьра  (посиченито  в  тпзи  mv ч tia саедви  
дп  ее  раsгле ,жсlи  ки ,ип  ризхснение  и  лiаже  ди  пе  присъС rгіги  г, от.инчтк-лиглн  доhуменіи  на  ннcm гrmyцtwm пj: 

2.1. Относно  „описанне  на  нарутението ": Посочване  на  лицата , които  работят  сье  съответната  информация  (лични  дании ), 

която  е  станала  обект  на  нарушение  (вкл . когато  данните  се  обработват  от  друга  институция  — обработващ  данни ); 

Посочване  на  извършнтел  на  нарушението  (ако  е  възможно ); Дата  и  час  иа  извършване  на  нарушението ; 

2.2. Относно  „дата  u час  ua устаноияване  на  яарушеинето ": посочване  кога  е  усгановено  нарушеннето , от  кого  и  при  какви  
обстоятелсгва . 

2.3. Относно  „оценка  на  тежестта  иа  пробива ": Посочване  на  дейностите  и  резултатите , паryчени  вследствие  прилагане  на  
методологията  за  оценка  на  тежестга  на  пробива . 

2.4. Откосно  „риска  за  правата  и  евободите  на  физическите  лица": Посочване  на  това  дали  и  какъв  риск  е  установен  
вследствне  на  приложената  методология  за  оценка  на  тежесrга  на  пробива . 

2.5. Относно  „предпряети  дейrгвия": Посочване  на  това , какви  технически  и  организадионни  мерки  са  предприети  за  
справяне  с  иарушението  и  последиците  от  него . 

2.6. Относно  „дата  на  изпълненне ": следва  да  се  посочи , кога  са  изпълнени  предлриетите  действия  за  справяне  с  нарушението . 

2.7. Относно  „отговорни  лица ": Следва  да  се  посочат  лицата , отговорни  за  справяне  с  последиците  от  нарушението . 
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