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1. Въведение
Съвременното общество вече е немислимо без
всички онези технологии, с които е свързано ежедневието ни. Волно или неволно, свикнахме с първоначално плашещите камери, поставени на входовете на по-важните учреждения, магистралите,
хотелите, които посещавахме. Видеонаблюдението
навлезе не само в обществения живот – все по-често то е част и от личната ни сфера. То се доказа като
изключително удобно средство за осигуряването
на сигурността на имуществото, както и телесната
неприкосновеност на лицата, инсталирали подобни системи в жилищата си. В същото време обаче,
в много аспекти използването на видеонаблюдение
е в тясна връзка с личните данни, предвид тясната
връзка между двете. За съжаление, хората, които
имат отношение към тематиката, все по-често се
сблъскват с детайли, необхванати в съществуваща-
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та нормативна уредба. В голямата си част те засягат личните интереси на правните субекти.
2. Ролята на Регламент 2016/679
за правната регламентация
при извършването
на законосъобразно
видеонаблюдение
Когато използването на технически средства
за наблюдение и записване на действията и бездействията на гражданите не е съобразено с относимото законодателство, се нарушава личната
сфера на наблюдаваните и записвани лица. „Не
желая да бъда записван, откъде-накъде някой ще
ме заснема?“ е най-честата фраза, която чуваме,
когато някой забележи монтирана камера на публично място (Zhang H., Guo J., 2019: 6). В много
случаи се накърнява правото им да останат “неза15

белязани”, което е израз на естественото за всеки
правен субект желание в определени ситуации да
се самоизолира от околния свят.
Никой не си представя, че надзорния орган –
Комисията за защита на личните данни, може да
осъществява пълен контрол върху всички монтирани в България средства за видеонаблюдение –
да не говорим, че те заемат съвсем незначителен
дял от обхвата на тяхната дейност. Точно затова е
необходимо в детайли да бъде регламентирано използването на видеонаблюдение.
Не във всички случаи може да се говори за
накърняване на личната сфера на човека. Срещал
съм се с хора, които твърдят, че нямат нищо против да бъдат наблюдавани и/или заснемани, особено в случаите, в които е ясно регламентирано,
че то се извършва с цел осигуряването на сигурността на даден обект.
Съвсем различно е положението обаче, когато целите на видеонаблюдението са неясни и когато то се извършва в противоречие с принципите, заложени в чл. 5 от ОРЗЛД. Често и целите,
свързани с маркетингови проучвания са особено
неясни, да не говорим за факта, че за прочитането
им е необходимо време, с което правния субект не
разполага. Наблюдението на работници и служители в работна среда е обект на недоволни коментари и обсъждания. Примерите са десетки.
Личната неприкосновеност не е единствения аспект, относим със засягането на правата на
гражданите при извършването на видеонаблюдение. „Последици от дискриминационен характер“ – отчитане на признаци като цвят на кожата,
пол, възраст и др., станали възможни да бъдат дефинирани благодарение на използваните интелигентни софтуери на системите за видеонаблюдение, могат да насочат правоприлагащите органи
към евентуален извършител – а тук вече говорим
за съществени доказателства (Leiser, Dechesne,
2020: 190). Стига обаче да могат да бъдат използвани – следващите въпросителни, защото навлизаме в едни детайли, по които тепърва има много
още какво да се направи.
Видеонаблюдението е изключително удобен
начин, по който се осигурява сигурност на имуществото, както и телесната неприкосновеност
на лицата – говорим за случаи, в които има нерегламентирано влизане в имот от въоръжени лица.
Рискът, който възниква, когато се обсъжда темата
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за защитата на личните данни в тази връзка, кара някои автори да предпочитат във всички случаи, при наличие на други възможни средства за
осигуряване на сигурност, да бъдат предпочетени първо те и в краен случай да се пристъпва към
видеонаблюдение. Практиката показва друго, а и
аз бих определил такива виждания като крайни и
имам своите лични доводи:
Действащото законодателство по защита на
личните данни, ако бъде прилагано стриктно,
гарантира, че събираните и обработвани лични
данни няма да бъдат използвани за нерегламентирани цели. Поради това не е необходимо на видеонаблюдението да се гледа с явно подозрение
и да бъде разглеждано като, едва ли не, крайна
мярка за осигуряване на сигурност. По-скоро фокусът следва да бъде към това как да гарантираме стриктното изпълнение на нормите, свързани
със защитата на личните данни - първо доброволното им изпълнение и в случай, че липсва такова - да бъде осигурена подходяща административно-наказателна политика, с помощта на която
нарушителите, собственици на системите за видеонаблюдение, да бъдат своевременно и строго санкционирани за неправомерното събиране и
обработване на лични данни посредством видеонаблюдение.
Ясно може да бъде детерминиран риска от
нарушаване на режима за защита на личните данни и броя лица, които в реален момент могат да
бъдат наблюдавани върху единица площ. Колкото по-голям е този брой, толкова повече гаранции
трябва да бъдат обезпечени за законосъобразното обработване на личните данни на лицата. Това виждане се подкрепя и от разпоредбата на чл.
35, т. 3, б. “В”. Когато обработването на лични
данни с технологични средства може да породи висок риск за правата и интересите на физическите лица, следва да бъде извършена оценка
на въздействието на това обработване от страна
на определения администратор на личните данни. В буква “В” от чл. 35 от ОРЗЛД изрично се
набляга на това, че на изготвянето на оценка на
въздействието трябва да се обърне по-специално
внимание, когато става въпрос за систематично
мащабно наблюдение на публични места. Текстът
не посочва изрично как се извършва това наблюдение, но е логично това да става чрез камери за
видеонаблюдение. В допълнение на чл. 35 следва

да бъде посочен и чл. 37, т.1, б. “Б”, според която
в случаите на системно наблюдение на лица следва да бъде определено длъжностно лице по защита на личните данни. Това е една допълнителна
гаранция, че обработването ще бъде извършвано
законосъобразно и целесъобразно.
Европейското законодателство за защита на
личните данни в лицето на ОРЗЛД е приложимо,
когато чрез него може да бъде директно или индиректно идентифицирано наблюдаваното лице.
То обаче не може да бъде приложимо в случаите
на т.нар. „бутафорни камери“ (фалшиви камери).
Бутафорната камера представлява кутия, която притежава външните белези на реална камера
за извършване на видеонаблюдение, но не събира
каквито и да е било данни за лица - не извършва
наблюдение и не съхранява информация. Такова
разрешение се доближава до реалното разбиране за защита на личните данни – информацията
за правния субект не се „предава“ никъде и не се
съхранява по никакъв начин.
И все пак съществува един фактор, който е
добре да бъде взет предвид - въпреки, че те не събират лични данни, обектът на наблюдение може
да твърди, че неговата лична неприкосновеност
се нарушава по определен начин – той се чувства
наблюдаван и може да мисли, че е записван – а
личните данни са свързани с правото на неприкосновеност на личността. Следователно, въпреки че фалшивите камери реално не правят нищо,
личното ми мнение е, че за тях също следва да важи режимът на уведомяване чрез специални стикери, в които са описани целите и цялостната необходимост от извършване на видеонаблюдение.
На това място обаче идва нов проблем - той
може да възникне, когато, поставяйки такъв стикер на място, където да бъде видян от “наблюдаваното” лице, реално го въвежда в заблуждение,
което най-малкото противоречи на моралните
норми. Ако има пък надпис, че камерите са фалшиви, то тяхното поставяне се обезсмисля. Един
от вариантите да бъде разрешена подобна противоречива ситуация би било, по мое мнение, спрямо фалшивите камери също да се прилага стандартния режим на уведомяване, макар и той да
въвежда наблюдаваните в заблуждение - в случая
може да бъде обоснован обществен интерес, който да надвишава интересите на отделната фиктивно наблюдавана личност. Но този по-голям

обществен интерес не винаги ще може да бъде
обоснован. Ако това не може да стане и в конкретен случай се приеме, че въвеждането в заблуждение на “наблюдваното” лице” не оправдава поставянето на фалшиви камери, то същите следва
да бъдат премахнати.
Видеонаблюдението може да бъде извършвано
и в рамките на едно домакинство или пък за дейности, които са част от индивидуални имуществени взаимоотношения в рамките на едно семейство
или в рамките на определен кръг от хора, свързани например от приятелство или познанство. В тези случаи ОРЗЛД не може да намери приложение.
Пример за такива случаи са поставени видеокамери в рамките на площта на един двор, с цел той да
бъде наблюдаван. Ако дворът има ограда и в обхвата на камерата не попадат съседни имоти, ОРЗЛД
няма да може да бъде приложен.
Подобно изключение ще бъде налице и когато например даден субект заснема своя разходка
в гората. Ако субектът използва записът за лични
цели, с цел да си припомни същата тази разходка,
ОРЗЛД няма да намери приложение. Ако на записа
има и други хора, но субектът го покаже единствено на неговото семейство и приятели, важи същото изключение за липса на приложение на ОРЗЛД.
Извън тези изключения при извършване
на видеонаблюдение, трябва да бъдат спазвани
принципите, заложени в чл. 5 от ОРЗЛД. Следва да бъдат прилагани и правилата на чл. 13 от
ОРЗЛД, относно информацията, която трябва да
бъде предоставяна при събиране на личните данни на наблюдаваните лица. Информацията по чл.
13 е доста подробна, затова няма да бъде считано
за законосъобразно видеонаблюдение, при което наблюдаваните лица са просто информирани,
че то се извършва с цел /цитирам надписите по
стикерите/ “осигуряване на Вашата безопасност”
или за “безопасност”.
Обстоятелствата, при които обработването на
лични данни се счита за законосъобразно, са посочени в чл. 6 от ОРЗЛД. Всички те под някаква
форма могат да бъдат приложени при извършване
на видеонаблюдение. Една от по-малко вероятните за приложение по чл. 6 хипотези е посочената
в т. 1 на този член, буква “А”. Там е уточнено, че
обработването е законосъобразно, ако субектът е
дал съгласие за обработване на личните му данни
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за една или повече конкретни цели. Само че понятието „конкретни цели“ е доста обширно и дава
възможности за субективно тълкуване.
Както споменах, целите на обработването на
лични данни при извършване на видеонаблюдение трябва да бъдат посочени от страна на обработващия данните субект. Пълна конкретика трудно може да бъде постигната, защото най-често се
прилага общата хипотеза на извършване на видеонаблюдение с цел осигуряването на безопасността в рамките на наблюдавания обект. Трудно
може да бъде дадено и изрично съгласие от страна на наблюдаваните лица за това техните лични
данни да бъдат обработвани. Теорията дава варианти, при които това да бъде постигнато, но на
практика най-деликатно казано, това би създало
известни затруднения.
В рамките на шегата, можем да дадем следния пример, който не е невъзможно да се случи
на практика, но, естествено, не отговаря никак на
етапа на развитие на информационните технологии: Ако видеонаблюдението се извършва на публично място, може да бъде поставена тетрадка,
в която собственоръчно, наблюдаваните лица да
се записват, че изразяват съгласие да бъдат заснемани и техните данни да бъдат обработвани.
Ако камерите са на публични места с много голям пътнико-поток, такова разрешение би разкрило съмнителен (меко казано) потенциал за реален
успех. В тези случаи следва да се приема, че записваните лица дават мълчаливо съгласие техните данни да бъдат събирани и обработвани, но и
това разрешение е поставено под съмнение.1
В чл. 5, т. 1, б. “В” от ОРЗЛД е обективиран
принципът за “свеждане на данните до минимум”. Съотнесен към видеонаблюдението, този
принцип изисква, когато обработващият данните може да го направи с други мерки, а не чрез
използването на видеокамери, той да предпочете тези други мерки - да наеме физическа охрана;
да осигури по-сигурни механизми на заключване
на врати и прозорци; да постави стабилна охрана, по която например може да има сензори, които
сигнализират, че дадено лице се опитва да я преодолее и да навлезе в охранявания обект. По този
начин действително се предотвратява обработването на лични данни, но законодателят следва да
вземе предвид и факта, че осигуряването на дру18

гите мерки може да е икономически много по-неизгодно за заинтересованото лице. Всичко това
означава, че все пак трябва да бъде търсен баланс
между защитата на личните данни и икономическите интереси на заинтересованата да го прилага
страна – чисто практичната част на живота.
Използването на видеонаблюдение за защита
на даден обект може да изисква и заснемането на
външни за него части, т.е. територии отвъд оградата на имота (ако останем при примера за двора). Имотът да има история, при която от външната страна на оградата са извършвани вандалски
прояви - изрисувани са графити. В такива случаи е допустимо обхватът на заснемането да бъде разширен и извън двора. Това обаче трябва да
бъде направено със съответните технически мерки - замъгляване на образи и зони, които не са от
значение за опазване на сигурността на външната
страна на оградата.
Запазването на данни за бъдещи нужди, които могат да изникнат (например при използването им за нуждите на образувано досъдебно производство) е също въпрос, на който трябва да бъде
обърнато внимание. Един от вариантите е данните на записваните лица се съхраняват в кутии, подобни на “черните кутии”, използвани в авиацията. В случай, че има необходимост от достъп до
събраната информация (например с цел да бъде
направена видеотехническа експертиза), същите могат да бъдат „отваряни“, но това следва да
става само, ако е наличен софтуерен инструмент,
който позволява това отваряне, преглеждане и
анализиране да стане само от компетентен орган.
Съществува разбира се вариант, при който
въпросът за защита на личните данни при съхраняване на данни за записваните лица ще има
много по-лесни решения, ако такова съхраняване
въобще не бъде извършвано. Това може да стане
чрез наемане на лица, които наблюдават постоянно видеокамерите, а на самите видеокамери се отнеме възможността да запаметяват образите върху съответната хардуерна памет. Тук обаче отново
се намесва въпроса за баланса между защитата на
личните данни и необходимия финансов ресурс.
От друга страна пък се постига в по-голяма степен изискването за “свеждане на данните до минимум” - тоест използване на мерки, които свеждат събирането и обработването на лични данни

до минимум – такъв, който не навлиза в личната
сфера на правните субекти.
3. Защитата на личните права
и интереси при извършването
на видеонаблюдение
Има случаи, в които видеозаснемането може
да доведе до намеса в личната сфера на гражданите и това да е в противоречие с постулатите за
основните права и интереси. Казано така, едва ли
ще ви говори, че може да става дума за случаите, в които собствениците на барове и ресторанти поставят камери в тоалетните си. Всеизвестно е, че това са местата в заведенията, в които се
употребяват наркотици. Дори и видеозаснемането да е с цел да бъдат защитени легитимните интереси на лицето, което го осъществява (чл. 6, т.
1, б. “Е”), ако се ограничават основни права и интереси на гражданите (в случая наркомани/наркозависими), то това заснемане няма да бъде законосъобразно. Съдържателите на заведения нямат
нормативен акт, с който да оправдаят поставянето видеокамери, въпреки потенциалната възможност да се стигне до извършване на протикозаконни действия след употребата на наркотични или
други упойващи вещества.
Балансирането на интересите по чл. 6, т. 1, б.
“Е” следва да бъде осигурявано като се анализира
индивидуално всеки случай – като се разглежда
всеки отделно, от администратора на лични данни, с необходимото внимание.
Важно изискване към видеозаснемането е то
да бъде извършвано в съответствие с изискването, посочено в параграф 47 от ОРЗЛД. Законните
интереси на администратор да обработва данните на даден субект ще са налице, когато последният има основателни очаквания, че неговите данни
ще бъдат обработвани. Субектът на данни трябва
да предполага, че видеозаснемането в конкретния
случай е необходимо, логично, очаквано. Това би
трябвало да означава, че сме съгласни да ни заснемат, докато се изкачваме по стълбите за вкъщи или
докато паркираме автомобила си пред входа.
На пръв поглед може да бъде направен погрешен извод, че тук става въпрос за субективна оценка на субекта на данни. Това не е така,
по-правилно би било преценката за тази необходимост, логичност и очакваност да бъде правена
от трета неутрална страна, каквато може да бъде

Комисията за защита на личните данни. Очаквано би било видеонаблюдението, което се извършва в рамките на едно работно помещение, но само в тези, в които се очаква, че служителите не
осъществяват някаква конфиденциална или чисто
интимна дейност, т.е. кабинетите на служителите, общите помещения (общи кухни), коридорите,
входовете и изходите на съответната офис сграда, учреждение и т.н. Клиентите, които влизат и
излизат от такива офиси също следва да предполагат, че ще бъдат субекти на заснемане. Същото важи и за банки, където клиентите (въз основа
на елементарна логика), следва да предполагат, че
видеозаснемане ще се извършва, за да се осигури
сигурността на банката.
Особености разкрива и въпросът за даването
на достъп до данните на трета страна. Определението за “трета страна” е посочено в чл. 4, ал. 11
от ОРЗЛД - това може да бъде физическо лице,
юридическо лице, държавен орган или друг орган, които обработват лични данни. Даването на
достъп до данните, придобити чрез видеозаснемане, на практика ги превръща на обект на обработка вече от третата страна, т.е. отново трябва да
се прилагат изискванията за законосъобразност
на обработването, посочени в чл. 6 от ОРЗЛД.
Предоставянето на лични данни, част от запис на видеокамера на трета страна има специален режим, когато тази трета страна е правоприлагащ орган, например полицейски орган, във
връзка с разследване на престъпление. В такава
хипотеза е приложим, чл. 6, ал. 1, б. “В” от ОРЗЛД
(когато предоставянето на лични данни на трета
страна представлява законово задължение, което
се прилага спрямо администратора).
Този текст може да бъде приложен едва когато вече се извършват действия по разследване на
престъпление. Ако такива няма, следва да се прецени дали са налице условията по чл. 6, ал. 1, б.
“Е” (съгласно тази разпоредба предоставянето на
лични данни на трета страна се явява необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна).
Трябва да обърнем внимание, че при събирането и обработването на лични данни от видеокамери, някои от тези данни се явяват “специални”.
Тук не говорим за случаи, когато субектът на обработване е заснет да носи шапка или да кара колело.
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Това не са специални категории лични данни - такива са подробно посочени в чл. 9, ал. 1 от ОРЗЛД.
Сред „специалните категории лични данни“
са например политическите възгледи на субекта
на данните – вече сигурно се питате как чрез видеозаснемане е възможно да бъдат разкрити такива данни:
Взимаме ситуация, в която лицето участва в
протест, като държи плакат, чрез който изразява
политическите си възгледи – не се бяхте замислили, нали?
„Специални категории лични данни“ са и тези, чрез които се разкрива здравословното състояние на лицето - видеозаснемането може да даде
информация и за тях:
Представете си инсталираната видеокамера в стая, в която лице е настанено за лечение в
болнично заведение – въпреки, че камерата е поставена с цел да се следи в реално време дистанционно здравословното състояние на лицето, това
не изключва обстоятелството, че чрез нея се събират специални категории лични данни (Dasic P.,
Dasic J., 2017).
Подобно обработване на данните е изключено по силата на чл. 9, ал. 1 от ОРЗЛД. Изключение от посоченото в чл. 9, ал. 1 от ОРЗЛД по отношение на примера, който дадох с болничната
стая може да бъде намерен в чл. 9, ал. 2, б. “В”
- там е посочено, че забраната за обработване на
специални категории данни не се прилага, когато
обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът
на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие.
Забраната за обработване на специални категории лични данни може да бъде преодоляна в една интересна в контекста на видеонаблюдението
хипотеза:
Съгласно чл. 9, ал. 2, б. “Д” забраната за обработване на специални категории лични данни
не се прилага, когато обработването е свързано
с лични данни, които са направени обществено
достояние от субекта на данните. Тази хипотеза
не е приложима в случаите на видеонаблюдение,
защото самото “попадане в кадър” на субекта на
данните не означава, че той е имал намерението
да направи обществено достояние специални ка20

тегории лични данни, свързани с него. Тук преценката трябва да бъде направена за всеки отделен казус (Dove E., Chen J., 2021: 115).
Нека онагледим горното:
Ако например едно лице застане пред охранителните камери на дадена държавна институция с
ясната цел плакатът, който изразява неговите политически възгледи да стигне до администратора
на данните, то тогава хипотезата на чл. 9, ал. 2, б.
“Д” ще бъде приложима. Ако същото това лице
просто преминава покрай фасадата на държавната институция, на която фасада са поставени охранителни камери, които записват плаката, който
изразява неговите политически възгледи, не можем да направим извода, че това лице е имало намерението да ги направи обществено достояние
(Shepherd A., 2019). Ако работодател на протестиращи лица използва данните от охранителни
камери, чрез които стават ясни специални категории лични данни на неговите служители, то тези негови действия ще бъдат незаконосъобразни
(арг. отново чл. 9, ал. 2, б. “Д”).
В допълнение на въпроса за специалните
категории лични данни, при които има специален режим на обработване, следва да бъде обърнато специално внимание на т.нар. биометрични данни. Самото видеонаблюдение, чрез което
се заснемат биометрични данни (каквито са чертите на лицето например), не може само по себе
си да попадне под този особен режим (Kostka G.,
Steinacker A., 2021). Особеният режим проявява
своето действие, когато биометричните данни сами по себе си имат значение за администратора на
лични данни, т.е. когато чрез технически средства
фокусът е попаднал върху тях и те се използват
за някаква конкретна цел. Такъв е случаят с лицевото разпознаване на човек, който е бил заснет
чрез видеокамера - правоприлагащите органи
могат да използват специалните технологии и да
извършат лицево разпознаване на човек, който е
бил заснет чрез видеокамера (Finklea K., Harris L.,
Kolker A., 2020). Особеният режим се прилага едва когато тези полицейски органи са използвали
съответните технически средства, за да извършат
лицевото разпознаване въз основа на биометричните данни на лицето (чл. 4, ал. 14 . От ОРЗЛД).
Когато лицевото разпознаване се използва в
рамките на частни организации (например за оси-

гуряване на достъп до офис сграда), важи изискването на чл. 9, ал. 2, б. “А” от ОРЗЛД, т.е. субектите на данни трябва да са дали изрично съгласие
за обработване на техните биометрични данни с
цел да бъде извършено лицево разпознаване и те
да могат да получат достъп до офис сградата. В
случай, че служител не желае негови биометрични данни да бъдат използвани за извършване на
лицево разпознаване, работодателят ще бъде длъжен да осигури други начини, чрез които лицето
да получи достъп до офис сградата. За тези служители могат да бъдат осигурени баджове или отделни входове към сградата, при които да използват специални ключове. Файловете с извършената
идентификация на служителите, които са се съгласили на този метод на достъп до офис сградата
следва да бъдат изтривани, след като достъпът до
сградата е бил осигурен (Rowe A., 2020: 37).
При обработването на лични данни в хода на
извършвано видеонаблюдение, независимо дали
те са или не са специални категории данни, е необходимо да бъдат съблюдавани правата на субекта на данните:
На първо място това е правото на субекта на
данните да получи достъп до обработваните негови данни и въобще да получи информация от
администратора на данните дали въобще такова
обработване се извършва (чл. 13 във връзка с чл.
15 от ОРЗЛД).
Субектът на данните има възможността да се
възползва от правото на изтриване, което се нарича още правото “да бъдеш забравен” (чл. 17 от
ОРЗЛД). В случай, че субектът на данни изяви
желание, администраторът на данните е длъжен
да изтрие неговите лични данни след получаване
на изрична заявка. Това задължение следва да бъде изпълнено “без ненужно забавяне” (чл. 17, ал.
1 от ОРЗЛД).
Хипотезите, при които субектът на данните може да поиска “да бъде забравен” са изброени в чл.
17, ал. 1, б. А-Е, докато ограниченията на неговото
право са изброени в чл. 17, ал. 3, б. А-Д. Тук следва да бъде отбелязано, че конкретно в случаите на
видеонаблюдение, ако администраторът на личните данни направи така, че субектите да не могат да
бъдат идентифицирани въз основа на данните на
записа, то това би било приравнено на изтриване
на записа (Fabbrini F., Celeste E., 2020). Например в
случаите, когато образите бъдат “пикселизирани”

до степен, в която да станат неразпознаваеми. При
извършване на това пикселизиране обаче администраторът трябва да гарантира, че няма да има техническа възможност нормалното състояние на записа да бъде възстановено.
Ако обработването на данни при видеозаснемане се извършва, когато то е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора
(чл. 6, ал. 1, б. “Е”) или за изпълнение на задача
от обществен интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са предоставени
на администратора (чл. 6, ал. 1, б. “Д”), субектът
на данните има правото, дадено му по силата на
чл. 21 от ОРЗЛД. Това е правото на възражение.
Например в рамките на един супермаркет се извършва видеонаблюдение поради повишеният
брой кражби на стоки. Това за администратора
представлява легитимен интерес. Клиент на супермаркета ще има право на възражение, в което ще опише конкретната си ситуация, т.е. защо
в случая смята, че няма нужда неговите данни да
бъдат обработвани. Тук обаче правото на възражение не следва да бъде уважено. Независимо, че
например клиентът се ползва с добро име в обществото и никога не е извършвал противоправни
деяния, легитимният интерес на администратора
на данните в случая ще бъде по-значим (ZanfirFortuna G., Troester-Falk T., McCluskey M., 2020:
32). Защото той не може да изследва във всеки
един случай индивидуалните особености на всеки един клиент.
4. Заключение
Както стана ясно, съществуват редица хипотези, при които възникват разнообразни въпроси,
свързани с обработването на лични данни при извършване на видеонаблюдение. Може още дълго
да бъде разсъждавано върху всяка една от тях, но
това би надхвърлило целите на настоящата статия. Технологичното развитие и все по-мащабното използване на камери за видеонаблюдение ще
направи необходимо продължаването на подобни
изследвания за гарантирането на правото на лична неприкосновеност на гражданите. Понастоящем все още не се обръща достатъчно внимание
на него, защото то бива възприемано по-скоро като нещо абстрактно. Неговото засягане обаче може да повлече след себе си последици от различно естество, което налага в еднаква степен да има
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практически и теоретични усилия, насочени към
неговата защита.

Бележки
1. Регламент 679/2016 – Общ регламент за защита на личните данни (на англ. GDPR, General
Data Protection Regulation) регулира както съхранението на личните данни на физически лица, така и обработването и използването на
тези данни. Регламентът влезе в сила на 25
май 2018 г., като неговите разпоредби станаха задължителни за държавите членки на Европейския съюз. GDPR представлява първото
и толкова всеобхватно нормативно регулиране
на материята, свързана със защитата на личните данни на физическите лица на европейско равнище.
2. “Мълчаливото съгласие”, като начин за даване на съгласие при заснемането на големи групи от хора не се приема в „Guidelines on consent
under Regulation 2016/679“ (WP 259)
3. „Пикселизиране“ (от англ. “pixelate”) може да
бъде определено като процедура в областта
на графичното обработване на дигитални изображения. Готовото дигитално изображение се „замъглява“, като върху него се изграждат слоеве от пиксели с цел да бъде запазена
анонимността на даден субект или предмет.
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