МОТИВИ
Приемането на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и
дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация се налага от
необходимостта от съобразяване на правилника на комисията с чл. 37 – 39 от Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ
регламент относно защита на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.). Регламентът влиза
в сила на 25.05.2018 г. и предвижда назначаването в администрациите на длъжностно
лице по защита на личните данни, което може да бъде служител на администратора на
лични данни или лице, което изпълнява задачите си въз основа на сключен договор.
Лицето по защита на данните следва да изпълнява следните задачи:
- наблюдава спазването на Общия регламент относно защита на данните, другите
европейски и национални разпоредби за защита на личните данни и политиките на
администратора в областта, включително за повишаване на осведомеността и
обучението на персонала;
- информира и съветва администратора и служителите, обработващи лични данни
за задълженията им, произтичащи от Регламента и други относими разпоредби;
- при поискване предоставя съвети по отношение оценката на въздействието върху
защитата на данните и наблюдава осъществяването й;
- сътрудничи с надзорния орган (Комисията за защита на личните данни);
- действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с
обработването, включително по предварителна консултация и целесъобразност;
- осъществява и други дейности съгласно Закона за защита на личните данни,
възложени му от председателя на комисията.
Лицето по защита на личните данни е длъжно да спазва секретността или
поверителността на изпълняваните от него задачи.
Лицето по защита на личните данни следва да бъде независимо при
осъществяване на своята дейност, като за дейността си се отчита пред председателя на
Комисията за финансов надзор. Лицето по защита на личните данни следва да разполага
с достатъчно ресурси, необходими му за изпълнение на задачите, включително за
поддържане на експертните му познания. Лицето по защита на личните данни следва да
разполага с достъп до операциите по обработване на личните данни и да участва във
всички процеси, свързани със защитата на личните данни.
С оглед прилагането на Общия регламент относно защита на данните от 25 май
2018 г. и необходимостта от определяне на лице по защита на личните данни, срокът за
предложения и становища по проекта на правилник се определя на 14 дни от деня,
следващ деня на публикуване на проекта на правилник на интернет страницата на
Комисията за финансов надзор.

