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Резюме: Защитата на личните данни е основно 
право на човека. Европейските индивиди и обще-
ството са изключително чувствителни към из-
ползването и защитата на техните лични данни. 
Осигуряването на законосъобразно обработване 
на лични данни на служителите и кандидатите 
за работа от страна на работодателя е от из-
ключително значение за постигане на баланса 
между защитата на субектите на данните и 
интересите на работодателя, дори и в условия-
та на правоотношение на неравнопоставеност. 
Проучването на кандидати за работа и служи-
тели, както и извършването на вътрешнокорпо-

ративни проучвания са процеси, свързани с обра-
ботката на голямо количество разнородни лични 
данни, и като такива са особено критични.
Ключови думи: GDPR; ОРЗД, лични данни; защи-
та на данните; видеонаблюдение; мониторинг, 
вътрешнокорпоративните проучвания
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PERSONAL DATA PROTECTION
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Abstract: Personal data protection is a fundamen-
tal human right. European individuals and socie-
ty are extremely sensitive to usage and protection 
of their personal data. Ensuring lawful processing 
of employees and job candidates’ personal data by 
any employer is essential to achieve the balance 
between the protection of data subjects and the in-
terests of the employer, even in a situation of rela-
tionship between inequal legal entities.

The vetting regarding job candidates and employ-
ees, as well as the conduct of internal corporate 
investigation are processes related to processing 
of large amount of personal data of different type, 
and therefore extremely critical.
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Въведение
От 25.05.2018 г. започна прилагането на Ре-

гламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата 
на физическите лица по отношение на обработва-
нето на лични данни и свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО 
(Общ регламент за защита на данните). С приема-

нето му се прави опит да се избегне допуснато-
то при имплементирането на директивата „фраг-
ментиране на прилагането на защитата на данни 
в Съюза“ (Съображение 9 ОРЗД), като разбира се 
основна цел остава „….да се гарантира последо-
вателно и високо ниво на защита на физическите 
лица, както и за да се премахнат препятствията 
пред движението на лични данни в Съюза, нивото 
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на защита на правата и свободите на физическите 
лица във връзка с обработването на такива данни 
следва да бъде равностойно във всички държави 
членки.“ (Съображение 10 ОРЗД).

С регламента значително се увеличава и раз-
мера на предвидените санкции, като в определени 
случаи може да бъда наложено „административно 
наказание „глоба“ или „имуществена санкция“ в 
размер до 20 000 000 EUR или, в случай на пред-
приятие - до 4 % от общия му годишен световен 
оборот за предходната финансова година, която от 
двете суми е по-висока“ (чл. 83, т. т. 5 и 6 от ОРЗД). 
Подобни санкции, а и много по-малки по размер от 
тях, могат сериозно да затруднят работата или да 
доведат до фалит на всяко малко и средно предпри-
ятие, а в тази група попадат огромен брой от пред-
приятията, опериращи в Европейския съюз. По 
данни на Европейската комисия „Малките и сред-
ните предприятия (МСП) са основата на европей-
ската икономика. Те представляват 99% от всички 
предприятия в ЕС. През последните пет години те 
създадоха около 85% от новите работни места и 
осигуриха две трети от общата заетост в частния 
сектор в ЕС.“ (https://ec.europa.eu/growth/smes_en).

Това е само една от основните причини, пора-
ди които е необходимо всяко предприятие да из-
гради и развива, система за защита на личните дан-
ни, чрез която да гарантира спазването на Общия 
регламент за защита на данните, като към нея след-
ва, разбира се, да бъдат добавени запазване и пови-
шаване на доверието на клиентите и служителите.

В система за защита на личните данни специ-
ално място трябва да бъде отделено на обработка-
та на личните данни на служителите и в частност 
при извършването на вътрешнокорпоратините 
проверки, които могат да се класифицират като 
проучвания и разследвания.

За целите на настоящия материал:
• под „вътрешнокорпоратини проучвания и 

разследвания“ следва да се разбират всички 
проучвания и разследвания, извършени в кор-
порация, предприятие, дружество, сдружение 
или друго юридическо лице, в което има на-
ети служители, независимо дали е търговец 
или юридическо лице с нестопанска цел;

• под „проучване“ следва де се разбира проце-
сът по първоначално и последващо събиране 
и проверка на информация за служителите, с 

цел минимализиране риска от злоупотреби. 
Включват се процедурите за подбор на кан-
дидати за работа и проследяващи проверки 
на служителите;

• под „разследване“ се има предвид процес по 
установяване на факти, обстоятелства, де-
яния, взаимовръзки и причинно-следствен 
резултат с цел изясняване на причините и 
обстоятелствата, свързани с определен инци-
дент, който не е престъпление, или макар да 
е престъпление процесът не се извършва от 
оправомощено за целта лице и не се спазват 
правилата за провеждане на разследвания по 
Наказателно-процесуалния кодекс. Не след-
ва да се разбира реда, по който се извършва 
наказателното производство, за да се осигури 
разкриване на престъпленията, разобличава-
не на виновните и правилно прилагане на за-
кона съгласно чл. 1, ал. 1 от НПК.
Вътрешнокорпоративните проучвания
Основно правило за изграждане на система 

за извършване на Вътрешнокорпоративни проуч-
вания и разследвания в съответствие с Общия ре-
гламент за защита на данните е същите да бъдат 
извършвани законосъобразно, прозрачно (11111) 
и стандартизирано за всички категории служите-
ли (IJSR E-monitoring).

Всяко незаконосъобразно извършване на про-
учване или разследване неминуемо ще доведе до 
неспазване на основните принципи на регламента.

От своя страна непрозрачността при извърш-
ването им, подкопава доверието на служителите в 
корпорацията и ги кара да изпитват страх от неиз-
вестното. При това положение е много малко веро-
ятно да окажат съдействие. „Тъй като се страхува-
ме от тях, не им вярваме и не сме добросъвестни.“ 
(стр. 53 Jourard Sidney, 1971, The Transparent Self)

В стремежа си обаче да бъдат по-защитени, 
работодателите се опитват да предвидят процеду-
ри и правила, които им гарантират достъп до и, съ-
ответно, обработване на множество лични данни, 
включително изискване на определено поведение 
от служителите, предвиждат санкции при неоказ-
ване на съдействие от страна на служителите и 
други. Някои работодатели дори предвиждат санк-
ции (настъпването на неблагоприятни последици) 
за служителите в случай, че откажат да дадат съ-
гласие за обработка на лични данни, чрез което ра-
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ботодателят да извършва различни справки, вклю-
чително за трудови договори, достъп до банкова 
информация, засягаща служителя, достъп до ко-
респонденция и т.н..

Скоростта на развитие и непрестанно на-
растващото влияние на социалните мрежи много 
бързо свежда до знанието на множество настоящи 
и потенциални клиенти негативни новини за рабо-
тодателите. Те често се дължат на човешка грешка, 
в резултат на дейността на служителите. Това до-
пълнително тласка работодателите към засилване 
на процедурите за разследване.

Задълбочаващият се проблем с набирането на 
кадри – от една страна квалифицирани и опитни, а 
от друга отговорни и лоялни, също подчертава не-
обходимостта от извършването на високоспециа-
лизирани проверки и вътрешнокорпоративни раз-
следвания. Според информация, касаеща пазара 
на труда в България, „Бизнесът се сблъсква с на-
растващите трудности с осигуряването на подхо-
дяща работна ръка в България. Страната има нама-
ляващо население в резултат на емиграция, нисък 
коефициент на плодовитост и застаряваща работ-
на сила, което допринася за свиването на пула от 
труд, който също става все по-малко продуктивен, 
тъй като в него преобладават възрастните работни-
ци. Пазарът на труда не се увеличава от голямото 
мигрантско население, тъй като въпреки че член-
ството в ЕС улеснява процеса на имиграция, фир-
мите са изправени пред трудности да привличат 
чуждестранни работници в България. В допълне-
ние, наличието на професионално квалифицира-
на работна ръка с формален трудов стаж е огра-
ничено от ниските нива на заетост, доминирането 
на селскостопанския сектор в осигуряването на 
работни места и слабото участие на жените в 
работната сила.“ (Trade Commissioner Service)

Някои основни методи за провеждане на 
вътрешнокорпоративни проучвания и разследва-
ния и регулацията им в Република Полша и Репу-
блика България

Основните методи за извършване на проучва-
нията и разследванията са различни, като разбира 
се някои от методите за провеждане на проучвани-
ята могат да бъдат използвани и при извършването 
на вътрешнокорпоратино разследване.

Основни методи, използвани при проучвани-
ята са:

1. Проверка на миналото на кандидата и по 
специално, проверка дали кандидатът за работа 
или служителят е осъждан. (https://smallbusiness.
chron.com/employee-vetting-17883.html и https://
www.cipd.co.uk/Images/pre-employment-checks-
guide-dec-2020_tcm18-51572.pdf).

В България свидетелствата за съдимост се из-
дават от Бюро за съдимост към съответния райо-
нен съд.(http://www.srs.justice.bg/219)

В българското законодателство Наредба № 4 
от 11.05.1993 г. за документите, които са необхо-
дими за сключване на трудов договор, издадена 
от министъра на труда и социалните грижи регла-
ментира възможността работодателите да изискват 
свидетелство за съдимост. Това може да стане са-
мо и единствено, „когато със закон или нормативен 
акт се изисква удостоверяването на съдебно мина-
ло“ (чл. 1, т. 5 от Наредба № 4 от 11.05.1993 г.).

В специални нормативни актове са въведени 
изисквания към определени категории служите-
ли, за които законодателят е въвел специфични из-
исквания по отношение на съдебния им статус: съ-
дебен статус, като например за следните позиции/ 
длъжности в банки:

• член на управителен съвет, член на надзорен 
съвет, прокурист (с изключение на този, чи-
ето упълномощаване е само за дейността на 
клон на банка, лицензирана в Република Бъл-
гария) - на основание чл. 2-4 от Наредба № 20 
от 2009 г. за издаване на одобрения за члено-
ве на управителния съвет (съвета на директо-
рите) и надзорния съвет на кредитна институ-
ция и изисквания във връзка с изпълнение на 
техните функции и Закона за кредитните ин-
ституции, чл. 11, ал. 1, т. 3 и ал. 2;

• съставители на финансови отчети - на осно-
вание чл. 18 във връзка с 17, ал. 1 от Закон за 
счетоводството;

• Служителите от отдела за вътрешен контрол 
на инвестиционния посредник, брокерите и 
инвестиционните консултанти - на основание 
чл. 3, т. 1 от Наредба 7 от 2003 г. за изисква-
нията, на които трябва да отговарят физиче-
ските лица, които по договор непосредствено 
извършват сделки с финансови инструменти 
и инвестиционни консултации относно фи-
нансови инструменти, както и реда за придо-
биване и отнемане на правото да упражняват 
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такава дейност и Наредба № 38 от 2020 г. за 
изискванията към дейността на инвести-
ционните посредници, Приложение 1;

• служителите на отчетнически и материално-
отговорни длъжности, както и служителите, 
заемащи длъжности, свързани с упражняване 
на контрол върху работата на такива лица, съ-
гласно Наредба № 63 за прилагане на Указ № 
1074 за ограничаване заемането на отчетни-
чески, материалноотговорни и други длъж-
ности от осъдени лица.
Въведените с наредбата изисквания по отно-

шение на документите, които може да се изискват 
при сключване на трудов договор са императивни 
и не могат да бъдат преодолени с друго основание 
за законосъобразно обработване на лични данни 
(нито чрез съгласие, нито чрез легитимен интерес), 
и на това основание изискването на допълнител-
ни документи, освен изрично посочените, предста-
влява ексцесивно обработване на лични данни, от 
гледна точка на Обшия регламент за защита на да-
нните. Този извод се потвърждава и от (Становище 
на комисията за защита на личните данни рег. № 
ПНМД - 01 - 5/16.01.2020 г.) 

В Полша свидетелства за съдимост се издават 
от Националния криминален регистър при Минис-
терство на правосъдието (KRAJOWY REJESTR 
KARNY (KRK), Ministerstwa Sprawiedliwości) 
(https://www.arch.ms.gov.pl/en/national-registers/
national-criminal-register/).

Подобно на българското законодателство, 
полското предвижда възможност да се изисква 
информация за съдебното минало на кандида-
тите за работа за определени позиции. Също та-
ка, изчерпателно са посочени категориите лични 
данни, които работодателят може да събира, като 
обработване на лични данни, различни от изрич-
но изброените се допуска, само ако е необходи-
мо за спазване на законово задължение. (https://
iapp.org/news/a/polands-draft-law-on-processing-
employee-data-under-the-gdpr/). Следва обаче да 
се отбележи, че случаите, при които може да се 
обработва такава информация от работодатели-
те, особено във финансовия сектор, са значител-
но повече. Разширените възможности, свързани 
с възможността за изискване на свидетелство за 
съдимост за работещите във финансовия сектор 
са въведени чрез изменение на Кодекса на тру-

да на Република Полша (http://prawo.sejm.gov.
pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19740240141/ U/
D19740141Lj.pdf) и с Aкт от 24 ноември 2017г от-
носно изменението на някои актове за предотвра-
тяване на използването на финансовия сектор за 
данъчни измами (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20170002491/O/D20172491.
pdf). „Новите разпоредби, изготвени от Минис-
терството на развитието на Полша, разширя-
ват списъка с бизнес области, в които се изисква 
преглед на криминални досиета на кандидатите 
за работа и задължителни справки за търсещи-
те работа във финансови институции.“ (https://
www.loc.gov/law/foreign-news/article/poland-
criminal-background-check-for-financial-sector-
job-applicants-introduced/) На практика банките, 
платежните институции и институциите за елек-
тронни пари могат да изискват информация за 
присъди от почти всички свои служители.(https://
iapp.org/news/a/polands-draft-law-on-processing-
employee-data-under-the-gdpr/).

Полското законодателство позволява на рабо-
тодателите да изискват от значително по-широк 
кръг кандидатите за работа и от служители ин-
формация за присъди, особено що се касае до фи-
нансовия сектор. 

Полските работодатели от финансовия сек-
тор са в по-добра позиция в сравнение с тези в 
България по отношение на риска от загуба на ма-
териални и финансови активи, при назначаване 
на осъждани лица, както и по отношение на репу-
тационния риск, който може да произлиза от загу-
ба на доверие към дружеството при назначаване 
на криминално-проявени лица, особено в по-мал-
ките населени места.

Следва обаче да се има предвид, че при меж-
дународни компании от финансовия сектор, опе-
риращи едновременно в Полша и България, пол-
ските правила за проучване на служителите не 
може да се приложат по същия начин в България, 
тъй като това ще доведе до нарушение на българ-
ското законодателство и съответно на Общия ре-
гламент за защита на данните. Оказва се, че въ-
веждането на еднакъв процес по обработка на 
лични данни при проучване на кандидати за ра-
бота в различни държави-членки, може да пред-
ставлява в едни случаи спазване изискванията на 
GDPR, а в други нарушение на регламента.
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2. Онлайн проверка и проверка в социал-
ните медии.

В процеса на проучване на кандидатите за ра-
бота, интернет и особено социалните медии, мо-
гат да бъдат източник на голямо количество лесно-
достъпна информация. Все повече хора, използват 
социалните мрежи. Например в Полша „54% от 
възрастните поляци (над 18 години) използват со-
циални медии. Демографската разбивка показва, 
че социалните медии се използват от: 82% от ан-
кетираните на възраст от 18 до 24 години, 47% 
от анкетираните на възраст от 35 до 64 години 
и 30% сред респондентите на възраст над 65 го-
дини.“ (https://businessculture.org/eastern-europe/
poland/social-media-guide/). Направено проучване 
от Български национален панел, проведено сред 
500 респондента, сочи, че „Само 1% от български-
те интернет потребители нямат активен профил 
в нито една от многобройните социални мрежи.“ 
(https://socialni.bg/balgarinat-i-sotsialnite-medii )

При вземането на решение от работодатели 
дали да извършат подобен тип проверки, следва да 
се има предвид най-малко следното:

• Информацията вярна и актуална ли е?
• Отнася ли се за проверяваното лице или има 

съвпадение на имената?
• Дали е свързана с личния или служебния жи-

вот на лицето? Правилата за недискримина-
ция, трябва да се прилагат и тук.

• Онлайн търсенето трябва да бъде насочено 
към проверка дали кандидатът е подходящ за 
работата, а не търсене на сензации или лов на 
вещици.

• Законосъобразно ли е извършването на подо-
бен тип проверка;
(https://www.cipd.co.uk/Images/pre-em-
ployment-checks-guide-dec-2020_tcm18-
51572.pdf)
В Полша е по-скоро прието, че проверката на 

професионалните профили кандидатите за работа, 
като например LinkedIn ще бъде законосъобразно, 
докато проверките в лични профили, като напри-
мер в Instagram или Facebook ще бъде възприето 
като вмешателство, извън приемливото и ще дове-
де но нарушаване на правилата за защита на лични-
те данни. В допълнение, работодателят трябва да е 
посочил възможността за извършване на проверка 
и нейният обхват още с обявяване на процедурата 

за подбор, и да е получил съгласие от кандидата. 
(https://www.dudkowiak.com/blog/background-check-
of-job-applicants-and-gdpr.-guidance-for-employers-
on-how-to-legally-verify-candidates-for-work.html)

В България липсва нормативно уреждане на 
възможността за проучване на кандидатите за ра-
бота или при периодичните проверки на служите-
лите чрез онлайн проверка и проверка в социални-
те медии. 

Липсата на нормативно уредба оставя един-
ствената възможност на работодателя, да обработва 
тези данни само на основание легитимен интерес, 
като например като част от мерките за осигуряване 
на безопасна работна среда или да опази репутаци-
ята си и други. За да се определи, обаче доколко е 
приложимо подобно обработване на лични данни 
от работодателя, трябва да се прецени дали „пред 
такива интереси преимущество имат интереси-
те или основните права и свободи на субекта на 
данните, които изискват защита на личните дан-
ни …….“ (Общ регламент за защита на данните, чл. 
6, 1, буква „е“). В случай, че интересите на канди-
дата за работа, респективно служителя имат пре-
имущество пред интересите на работодателя, из-
вършването на проверки в интернет и социалните 
медии, ще се окаже незаконосъобразно.

За да се определи чий интерес има преиму-
щество, следва да се има предвид и практиката на 
Комисията за защита на личните данни. 

Становище на КЗЛД относно правото задъл-
жени лица по Закона за мерките срещу финансира-
не на тероризма да обработват лични данни на но-
воназначени лица за целите на същия закон касае 
задълженията на определени субекти (банки и дру-
ги финансови институции) да извършват проверки 
на техни клиенти физически и юридически лица в 
списъци с лица, спрямо които са наложени санк-
ции за тероризъм или финансирането. Списъците 
са публикувани онлайн. Становището е по повод 
зададени въпроси от банка, дали могат на законо-
во основание, при изпълнение на задълженията по 
Закона за мерките срещу финансирането на теро-
ризма да обработват данни на служители и канди-
дати и съответно ако не могат, могат ли да правят 
подобно обработка на друго основание, като леги-
тимен интерес.

Становището на комисията е, че само в слу-
чаите, когато „правоотношенията между рабо-
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тодателя, имащ качеството на задължено лице 
по Закон за мерките срещу финансиране на теро-
ризма и служителите му, попадат в обхвата на 
закона, за работодателя би възникнало законово 
задължение…“. Това например, биха били случа-
ите, при които банкови служители имат разкрити 
сметки в банката, в която работят. 

По отношение на кандидатите за работа, коми-
сията е възприела, че това правоотношение, не по-
пада в обхвата на закона и обработването на лич-
ните им данни за посочените в закона цели ще е 
незаконосъобразно. Допълнително, със станови-
щето се застъпва тезата за недопустимост на обра-
ботване на лични данни за изпълнение на закона, 
на основание легитимен интерес.

От становището става ясно, че работодателите 
нямат право да извършват проверки на техни слу-
жители (с изключение на ограничени специфични 
случаи) или кандидати за работа нито един от спи-
съците по 4б от Закон за мерките срещу финанси-
ране на тероризма с лица, спрямо които са наложе-
ни санкции за тероризъм или финансирането му с 
регламент на Европейския парламент и на Съвета, 
нито в списъците на Съвета за сигурност на Орга-
низацията на обединените нации, нито в списъкът, 
приет с решение на МС. Това е недопустимо до-
ри и за тези работодатели, които искат да проверят 
кандидат за работа, който ако биха назначили, ще 
са длъжни по закон да минат проверка.

Подобно тълкуване на разпоредбите за защи-
та на личните данни е много вероятно да доведе 
до злоупотреба с права от страна на служители и 
кандидати за работа и до невъзможност работода-
телите да провеждат текущи проучвания на служи-
телите си. Това е особено важно при извършването 
на проверки за спазване на  вътрешнокорпоратив-
ните правила, касаещи етичното поведение на слу-
жителите и на тези, свързани с предотвратяването 
на конфликта на интереси.

3. Проверки въз основа на предоставено 
съгласие от служителя.

Няма забрана работодателите да използват съ-
гласието, като основание за законосъобразно обра-
ботване на лични данни на служители или кандида-
ти за работа, но има множество ограничения, които 
превръщат възможността само във формална.

„Съгласие на субекта на данните“ означава 
всяко свободно изразено, конкретно, информира-

но и недвусмислено указание за волята на субе-
кта на данните, посредством изявление или ясно 
потвърждаващо действие, което изразява съгласи-
ето му свързаните с него лични данни да бъдат об-
работени (чл. 4, параграф 11 от ОРЗД). Именно в 
определението на съгласието се съдържат и основ-
ните му характеристики, които следва да бъдат на-
лице кумулативно, за да се осигури валидност на 
съгласието. Само валидното съгласие може да бъде 
основание за законосъобразно обработване на лич-
ни данни. Една от основните характеристики на 
съгласието е да бъде свободно изразено. Предвид 
спецификата на правоотношението между работо-
дател и служители, именно свободното изразяване 
на съгласието е поставено под огромно съмнение.

Работната група по чл. 29 е приела насо-
ки относно съгласието за целите на Регламент 
2016/679 (https://www.cpdp.bg/userfiles/file/WP29/
wp259rev01_bg.pdf). До прилагането на регламен-
та, насоките са последно ревизирани на 10.04.2018 
г. Насоките, макар и пряко ориентирани към про-
блемите на съгласието, очертават някои особено 
важни моменти при обработката на лични данни 
на служители. Те разкриват важността на връз-
ка между дисбаланса на властта (неравнопоставе-
ността) и свободата при даване на съгласие.

Като се има предвид зависимостта, която про-
изтича от взаимоотношението работодател / слу-
жител, малко вероятно е субектът на данните да 
може да откаже съгласието на работодателя си за 
обработка на данни, без да изпитва страх или ре-
ален риск от вредоносни последици в резултат на 
отказ. Поради това Работната група по член 29 смя-
та, че е трудно работодателите да обработват лични 
данни на настоящи или бъдещи служители въз ос-
нова на съгласие, тъй като е малко вероятно да бъ-
дат предоставени свободно. За по-голямата част от 
тази обработка на данни на работното място, закон-
ната основа не може и не трябва да бъде съгласието 
на работниците и служителите (член 6, параграф 1, 
буква а ОРЗД) поради естеството на взаимоотно-
шенията между работодател и служител. 

В България няма регулация, а и практиката 
сочи, че работодателите не използват съгласието 
като основание за обработка на личните данни на 
своите служители или кандидатите за работа.

В Полша Кодексът на труда признава съгла-
сието като основание работодателя да обработва 
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личните данни на кандидатите за работа и служи-
тели си. Уточнено е обаче, че отказът да се даде съ-
гласие или оттеглянето на вече дадено такова, не 
може да се доведе до неблагоприятни последици 
за кандидата или служителя, включително не може 
да е основание за отказ от назначаване или увол-
нение. Изключение е направено по отношение на 
биометричните данни, които могат да се използ-
ват от работодателите без съгласието на техния 
служителите, ако е необходимо за осигуряване на 
безопасност и ограничен достъп до помещения и 
данни. (https://www.jdsupra.com/legalnews/gdpr-in-
poland-one-year-after-the-new-83541/)

За сериозността на нарушението на разпоред-
бите за защита на личните данни и по-конкрет-
но използването на съгласието, без да е осигуре-
на адекватна възможност за оттеглянето му, може 
да се съди по размерите на наложените глоби. На-
пример Президентът на Офиса за защита на лич-
ните данни в Полша, налага глоба в размер око-
ло 42 000 евро на ClickQuickNow Sp. z.o.o. затова, 
че не са приложили подходящи технически и ор-
ганизационни мерки, които да позволят лесно и 
ефективно оттегляне на съгласието за обработване 
на лични данни и упражняване на правото да бъ-
деш забравен. (https://edpb.europa.eu/news/national-
news/2019/polish-dpa-withdrawal-consent-shall-not-
be-impeded_pt)

Въпреки изложеното по-горе, в Полша про-
дължава да съществува практиката за изисква-
не на съгласие от работодателите при подбора 
на кандидати. (https://smallbusiness.chron.com/
employee-vetting-17883.html)

Практиката в Полша и България е различна 
при използването на съгласието за целите на под-
бора на кандидати за работа, като тази в Полша 
определено не съответства на Насоките относно 
съгласието за целите на Регламент 2016/679, кои-
то са задължителни по своя характер. Полският 
законодател отново е приел въпроса в своята ком-
петентност и посочил спецификите в Кодекса на 
труда, докато българските работодатели и в този 
случай са оставени на тълкуват и прилагат ОРЗД 
без помощ от нормотвореца.

Основни методи, използвани при 
разследванията са:
1. Видеонаблюдение. (IJSR E-monitoring, 

p. 2349)

Наблюдението на работното място (в което 
влиза и видеонаблюдението) се въвежда, за да за-
щитят работодателите себе си и своята собстве-
ност, за да се намали рискът от отговорност на ра-
ботодателя, породена от грешки на служителите, 
за да се повиши производителността чрез въвеж-
дане на качествен контрол и за да се контролира 
разходът на материали и консумативи на работ-
ното място. (https://www.yumpu.com/en/document/
read/3619794/workplace-surveillance-new-south-
wales-council-for-civil-liberties)

В България липсва изрична регулация на до-
пустимостта и условията за осъществяване на ви-
деонаблюдение на работното място на работници-
те и служителите. На сайта на Комисията за защита 
на личните данни в раздела Полезна информация 
в частта Актуални въпроси от обществен интерес 
има линк към разяснения, касаещи видеонаблюде-
нието (https://www.cpdp.bg/ ?p=element&aid=424). 
Информацията, предоставена от комисията е общо 
за видеонаблюдението, като целта е да се повиши 
„информираността на гражданите относно упраж-
няването на техните права при осъществяване на 
видеонаблюдение“. Липсват специални указания 
или насоки към работодателите. Единствената ин-
формация в този раздел, която директно касае ви-
деонаблюдението на работното място е свързан с 
допустимостта, а именно „Въпрос: Имат ли пра-
во работодателите да извършват видеонаблюдение 
на работното място на работниците/служителите, с 
които са в трудови правоотношения? Отговор: Ко-
гато целта на видеонаблюдението е контрол на ра-
ботния процес и спазване на работното време, ад-
министраторът може да извършва видеозапис чрез 
средства за наблюдение на своите работници/слу-
жители само при наличие на нормативно основа-
ние за това или при дадено изрично съгласие от ли-
цата - обект на видеонаблюдението (например чрез 
клауза в трудовия договор).“ (https://www.cpdp.
bg/?p=element&aid=424).

От представения отговор става ясно, че виде-
онаблюдение може да се извърши при наличие на 
две кумулативни условия – едното е целта на ви-
деонаблюдението да съответства на някоя от посо-
чените от комисията, а другото е да е налице нор-
мативно основание или съгласие.  При условията 
на настоящото законодателство в България, не съ-
ществува нормативно основание (изискване по 
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смисъла на чл. 6, т. 1, б. „в“ от GDPR) за осъщест-
вяване на видеонаблюдение за посочените от ко-
мисията цели. По отношение на съгласието от ра-
ботниците – то също е неприложимо, защото:

• непредоставянето му дори от един служител, 
работещ в помещението ще лиши работода-
теля от тази му възможност;

• съгласите може да бъде оттеглено по всяко 
време, което отново ще препятства работода-
теля;

• спорно е и до колко съгласието е дадено сво-
бодно при отношенията работодател-служи-
тел, което поставя под въпрос неговата ва-
лидност.
От възможността съгласието да бъде вклю-

чено в трудовите договори, може да се предполо-
жи, че КЗЛД е дала разяснението преди започва-
не прилагането на Общия регламент за защита на 
данните. (чл. 7, т.2 от GDPR) 

Налице са и няколко становища на КЗЛД, 
свързани с видеонаблюдението, като например:
• Становище на КЗЛД относно монтиране на 

входно-изходни камери за лицево разпоз-
наване, свързани с електронен дневник на 
училище (https://www.cpdp.bg/ ?p=element_
view&aid=2149), с което комисията намира за 
незаконосъобразно видеонаблюдението.

• Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи 
въвеждането на видеонаблюдение в детски-
те заведения (детски ясли и детски градини), 
както и в училищата. В посоченото станови-
ще са гласували четирима членове на комиси-
ята, като трима от тях са „за“, а един против 
(https://www.cpdp.bg/index.php?p=element_
view&aid=2106).
Решение по жалба с рег. № Ж-47/08.02.2017 г. 

също касае видеонаблюдението, но то е постано-
вено преди прилагането на регламента и също не е 
свързано с видеонаблюдение на работното място. 
(https://www.cpdp.bg/?p=element_view&aid=2063)

Вижда се, че както становищата, така и реше-
нието не дават конкретни указания към работода-
телите по отношение на видеонаблюдението, още 
повече, че е налице и случай, при който дори чле-
новете на комисията са на различно мнение.

Общи указания по отношение на видеонаблю-
дение са въведени в Закон за частната охранителна 
дейност и Наредба № 8121з-611 от 11 юни 2018 г. 

за условията и реда за организация и извършване 
на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, 
ал. 1 от закона за частната охранителна дейност и 
за определяне на примерна типова класификация 
на обектите, на които се осъществява охрана по чл. 
5, ал. 1, т. 2 и 3 от закона за частната охранителна 
дейност, но те не засягат пряко заснемането на ра-
ботните помещения.

Липсата на регулация и даденото разяснение 
от КЗЛД поставят работодателите в изключително 
неблагоприятно положение и макар и формално да 
могат да осъществяват видеонаблюдение, практи-
чески е много вероятно да бъдат санкционирани. 
Въпреки посоченото по-горе, считам че работода-
телите не са напълно лишени от възможността за 
осъществяване на видеонаблюдение, като такова 
може да бъде извършено, когато „е необходимо за 
целите на легитимните интереси на администра-
тора или на трета страна, освен когато пред таки-
ва интереси преимущество имат интересите или 
основните права и свободи на субекта на данни-
те ….“ (чл. 6, т. 1, б. „е“ от ОРЗД), разбира се при 
предварително направена оценка на въздействие-
то и при възможност предварителни консултации 
с надзорния орган. 

В Полша въпросът с видеонаблюдението стои 
по съвсем различен начин. През май 2018 г е въве-
ден допълнителен член в Кодекса на труда, който 
регулира видеонаблюдението и видеозаснемането 
на работното място (чл. 111 от полския Закон от 
10.05.2018г. относно защитата на личните данни). 
В тази разпоредба ясно и изчерпателно са посоче-
ни условията, при който може да се извършва ви-
деонаблюдение на работното място. Посочени са 
четири цели, които сами по себе си могат да моти-
вират легитимен интерес на работодателя. (чл. 222, 
§1 от Кодекса на труда на Република Полша). По-
сочени са помещенията, в които е недопустимо из-
вършването на видеозаснемане, както и случаи на 
дерогация на забраната. Определен е срок за съх-
ранение от 3 месеца и са посочени случаите, при 
които може да бъде удължен. Изяснени са спосо-
бите за уведомяване на служителите, както и кога 
това следва да бъде сторено. „Полският законода-
тел изрично посочва, че гореспоменатите задълже-
ния не засягат задълженията, произтичащи от чле-
нове 12 и 13 от GDPR - по отношение на принципа 
на прозрачна комуникация със субектите на дан-
ни и задължението за предоставянето им на оп-
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ределен набор от информация, докато данните се 
събират.“ (https://iapp.org/news/a/poland-regulates-
workplace-monitoring/)

Полският вариант на регулация на видеона-
блюдението на работното място е значително 
по-добър от българския, тъй като е уреден в закон, 
което предполага дългосрочност на регулацията и 
изяснява в значителна степен основните условия, 
което прави процеса прозрачен и ясен, както за ра-
ботодателите, така и за служителите. Разбира се, 
не бива да се пренебрегва и въпроса дали не се да-
ват прекомерни права на работодателите.

Полският пример може да бъде ползван като 
предложение de lege ferenda (лат.) относно усъвър-
шенстване на българското законодателство в об-
ластта на защитата на личните данни. Дотогава в 
България може да бъде имплементиран частично 
във вътрешнокорпоративните регулации, за осигу-
ряване на законосъобразно видеонаблюдение, ос-
новано на  легитимните интереси на работодателя 
в качеството му на администратор.

2. Мониторинг на имейл кореспонденция 
(IJSR E-monitoring, p. 2350).

„Методите, включени за подпомагане на мо-
ниторинга, включват електронно наблюдение на 
електронната комуникация, преглед на уебсайто-
ве, заснемане на компютърни клавиши, слуша-
не на телефонни обаждания, видео наблюдение и 
др.“ (Етика на мониторинга , стр. 219). „Причи-
ните, посочени за мониторинг, включват: потен-
циална юридическа отговорност (68%), опасения 
относно сигурността (60%) производителността 
на служителите (45%).“ (https://scholarworks.lib.
csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.
google.com/&httpsredir=1&article=1263&context
=ciima, стр. 58).

В България в някои нормативни актове има об-
щи разпоредби касаещи кореспонденцията и съоб-
щенията, като например:

• „Свободата и тайната на кореспонденцията и 
на другите съобщения са неприкосновени.“ 
(чл. 34,ал. 1от Конституция на РБ). Дерогация 
на правилото е посочена в ал. 2 на същия.

• Неприкосновеността наличната кореспон-
денция на държавния служител е уредена в 
чл. 48, ал. 1 от Закон за държавния служител, 
а съгласно ал. 2 на същия член „Кореспон-
денцията и съобщенията, адресирани до дър-

жавен служител в това му качество, не се счи-
тат за лични“.
Липсва каквато и да е национална регулация 

относно възможността на работодателя да упраж-
нява мониторинг върху имейл кореспонденцията 
на своите служители. 

Насоки по допустимостта и условията, при 
които може да се извършва подобен мониторинг, 
могат да се извлекат от Становище на КЗЛД относ-
но искане от „К.Б.М.“ ЕАД с молба за изразяване 
на становище на основание чл.10, ал.1, т.4 от Зако-
на за защита на личните данни относно искане от 
„К.Б.М.“ ЕАД с молба за изразяване на становище 
на основание чл.10, ал.1, т.4 от Закона за защита 
на личните данни, като, разбира се, бъде отчетен 
факта, че становището е от 31.01.2014 г., т.е. преди 
приемането на Общия регламент за защита на да-
нните. Искането за становище е във връзка със съз-
даване на Политика за защита на информацията в 
дружеството, като комисията е разгледала проекта 
на документ и съобразно него в становището под-
робно е обсъдила въпроса за мониторинг на имей-
лите. Становището на комисията е, че полученият 
от тях текст, който се предвижда да бъде част от 
Политика за защита на информацията е в съответ-
ствие с тогава действащия ЗЗЛД.

Предвид горното, от становището на регула-
тора, могат да се изведат следния комплекс от ус-
ловия, които могат да послужат за изграждане на 
система за законосъобразно осъществяване на мо-
ниторинг на електронната поща. Следва обаче да 
се има предвид, че при постановяване на станови-
щето си, комисията ги е оценила в цялост и непри-
лагането им така, може да доведе до незаконосъо-
бразно обработване на лични данни. 

На първо място, важно е да се отбележи, че 
разгледаната от КЗЛД „политика не представлява 
правно основание за постоянно наблюдение на из-
ползването от страна на служителя на служебните 
комуникационни средства. Разпоредбите на поли-
тиката се прилагат само за проверка в отделни слу-
чаи за конкретните цели, посочени в нея.“ (Стано-
вище на КЗЛД относно искане от „К.Б.М.“ ЕАД). 
„Посочени са и случаите при които работодате-
лят има право да проучи, отвори или прочете елек-
тронни писмо в електронната поща на служител:

а) когато това е необходимо за поддържане на 
ежедневните дейности или друг защитен интерес 
за дружеството, или
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б) в случай на основателно предположение, 
че използването от страна на служителя на елек-
тронната поща или друго служебно комуника-
ционно средство представлява нарушение на 
задълженията, които произтичат от трудовото пра-
воотношение, и/или може да е основание за пре-
кратяване му.“ (Становище на КЗЛД относно иска-
не от „К.Б.М.“ ЕАД)

За целите на въвеждането на подобен процес 
по обработка на лични данни, и за да може да се 
осигури възможност за мониторинг на имейл, пре-
ди уведомяване на засегнатия служител (чл. 14, т. 
5 от ОРЗД) е необходимо да бъде изготвена оцен-
ка на въздействието. (https://www.cpdp.bg/index.
php?p=element&aid=1186).

Необходимо е въвеждане на ясни правила за 
използване на служебните средства за комуника-
ция, с които всички служители следва да бъдат за-
познати. В правилата следва да бъдат посочени и 
целите, за които се предоставя служебната поща, 
които следва да са само служебни. Комисията при-
ема прилагането по аналогия на разпоредбите за 
кореспонденцията на държавните служители и при 
служителите на трудови и граждански договори, а 
именно, че служебната електронна поща е пред-
назначена за осъществяване на служебни задачи, 
предвид което може да бъде обект на мониторинг 
от работодателя. 

В становището се сочи, че „личните данни се 
събират за конкретни, точно определени и закон-
ни цели и не могат да се обработват допълнител-
но по начин, несъвместим с тези цели“, което е съ-
ответствало на тогавашната редакция на чл. 2, ал. 
2 от ЗЗЛД, но с изменение на закона от февруари 
2019, нормата е отменена (ДВ. бр.17 от 26 Февру-
ари 2019г.). В GDPR изискванията към целите са 
посочени в съображение 39 (конкретни, ясни, за-
конни и определени към момента на събраното на 
им) и в принципа за ограничение на целите „кон-
кретни, изрично указани и легитимни цели и не се 
обработват по-нататък по начин, несъвместим с те-
зи цели“ (5, т. 1, б. „б“). 

Като отделно основание за обработка е посо-
чено изискване от въведено с Наредба № 1 от 30 
януари 2013 г. за минималното ниво на технически 
и организационни мерки и допустимия вид защи-
та на личните данни, свързано с информационната 
сигурност. Същата обаче е отменена на 25.05.2018 
г. с Наредба за отменяне на Наредба № 1 от 2013 

г. за минималното ниво на технически и органи-
зационни мерки и допустимия вид защита на лич-
ните данни. Наредбата следва да бъде преработена 
като „методически указания към администратори-
те“ (https://www.cpdp.bg/ ?p=pages&aid=48. Към 
момента текст, свързан със сигурността и позволя-
ващ на работодателите в качеството им на адми-
нистратори се съдържа в съображение 49 от ОРЗД 
„Обработването на лични данни в степен, която е 
строго необходима и пропорционална на целите на 
гарантирането на мрежовата и информационната 
сигурност. Това може да включва например предо-
твратяването на непозволен достъп до електронни 
съобщителни мрежи и разпространение на зловре-
ден софтуер и спиране на атаки с цел отказване на 
услугите и вреди за компютрите и електронните 
съобщителни системи.“

В становището на КЗЛД не е засегнат въпро-
са за мониторинг на личната поща на служители-
те, в случаите, в които се достъпва от служебни ус-
тройства, но по аналогия на противното и при вече 
приложен по аналогия чл. 48, ал. 1 от Закон за дър-
жавния служител, може да се заключи, че е недо-
пустимо, освен „с разрешение на съдебната власт, 
когато това се налага за разкриване или предотвра-
тяване на тежки престъпления“. (чл. 34, ал. 2 от 
Конституцията на Република България).

Отново, подобно на видеонаблюдението, въ-
просът в Полша е решен другояче. 

Режимът на мониторинг на кореспонденцията 
е въведен по същия начин, като при видеонаблюде-
нието, а именно май 2018 г е въведен допълните-
лен член в Кодекса на труда, който регулира мони-
торинга на имейл кореспонденцията на работното 
място (чл. 111 от полския Закон от 10.05.2018 г. от-
носно защитата на личните данни). В същия член 
са посочени условията, при който може да се из-
вършва мониторинга на имейл кореспонденцията 
на работното място. Посочени са две цели, въз ос-
нова на които може да се осъществява, за разли-
ка от четирите цели при видеонаблюдението. (чл. 
223, §1 от Кодекса на труда). Изрично е посочено, 
че мониторингът не може да наруши сигурността 
на кореспонденция. За другите условия има пре-
пращане към разпоредбите, приложими за виде-
онаблюдението. (чл. 223, §2 от Кодекса на труда). 
За още по-голяма ясното, регулацията определя, че 
правилата за мониторинг на имейла се прилагат и 
за други видове мониторинг.
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Останалите изводи от сравнителния анализ 
са същите, като тези при видеонаблюдението и 
отново полският пример може да бъде ползван ка-
то предложение de lege ferenda (лат.) относно усъ-
вършенстване на българското законодателство в 
областта на защитата на личните данни.

Заключение
Регулацията на вътрешнокорпоративни-

те проучвания и проверки е различна в отдел-
ните държави-членки на Европейския съюз. Във 
връзка с това и въпреки съществуването на Об-
щия регламент за защита на личните данни на фи-
зическите лица, който „е задължителен в своята 
цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки“ (ОРЗД), дружествата опериращи на тери-
торията на няколко държави-членки не могат да 
прилагат еднакви правила за осъществяване на 
вътрешнокорпоративните проучвания и проверки 
във различните държави. 

Регулацията на някои от основните методи за 
осъществяване на вътрешнокорпоративните про-
учвания в Република Полша е значително по-раз-
вита в сравнение с тази в Република България. 

В допълнение може да се посочи, че система-
тизираното уреждане и унифициране на изисква-
нията на законово ниво за всички процеси по мо-
ниторинг, значително би улеснило работата на 
отговорното звено, като същевременно ще допри-
несе за предоставяне на информацията по чл. 13 
и 14 на служителите „в кратка, прозрачна, разби-
раема и лесно достъпна форма, на ясен и прост 
език“. (чл. 12, т. 1 от ОРЗД)

Във връзка с горното, полският пример за ре-
гулация, може да бъде ползван като предложение 
de lege ferenda (лат.) относно усъвършенстване на 
българското законодателство в областта на защи-
тата на личните данни.
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