
РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТКА НА ЛД ИЗВЪРШВАНИ ОТ „ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ 
ДАННИ" 

 
Данни за обработващия лични данни /име, идентификационен номер, координатите за връзка/ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Общо описание на дейностите по обработка и спeцификата на личните данни 
 Информация по чл. 30, параграф 

2 от Регламента 
Описание на 
обстоятелствата, 
подлежащи на вписване 

Дата на вписване / 
промяна на 
обстоятелствата 

1. Името и контакти за връзка с 
администратора, от чието име се 
извършва обработката на лични 
данни  
 

  

2. Име и контакти на представителя 
на администратора, от чието име 
се извършва обработката на лични 
данни (ако има такъв) 
 

  

3. Име и контакти на представителя 
на обработващия лични данни 
(ако има такъв) 

  

4. Име и контакти на длъжностното 
лице по защита на личните данни 
на администратора (ако има 
такова) 

  

5. Категориите обработване, 
извършвано от името на всеки 
един администратор 

  

6. Сравнителен обем /на месец, 
седмица или др./ субекти, чиито 
лични данни се обработват 

  

7. Цел на обработването на личните 
данни 
 

  

8. Правно основание за 
обработването /напр. договорно, 
законово, съгласие и др./ 

  

9. Период на запазване на личните 
данни 
 

  

10.  Вид на личните данни 
 

  

11.  Формат на личните данни 
/електронен, хартиен, друг/ 

  

12.  Методи на трансфер на личните 
данни 
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13.  Географска локация на субекта на 
личните данни, който ги 
предоставя 

  

14.  Лица, които имат достъп до 
личните данни 
 

  

15.  Автоматично обработване /да, не/ 
 

  

16.  Трети лица, получатели или под-
обработващи лични данни /да, не/ 

  

17.  Предвидени срокове за изтриване 
на личните данни /да, не/ 

  

18.  Трансфер на личните данни към 
получатели, които са базирани в 
трети държави или международни 
организации /да - къде, не/ 

  

19.  Описание на нарушенията, 
свързани с поверителността на 
личните данни, ако има такива. 

  

Рискове за правата и свободите на субектите на личните данни 
20.  Риск за правата и свободите на 

субектите на личните данни /да, 
не/ 

  

21. Описание на рисковете, свързани с 
поверителността на личните данни 

  

22. Степен на вероятност от 
настъпване на риска 
 

  

23. Резултат от потенциалното 
настъпване на рисковете /ниво на 
въздействие/ 

  

Решение на проблема с рисковете, свързани с поверителността 
24. Действия срещу настъпване на 

определени рискове 
  

25.  Предприети мерки за 
предотвратяване на 
последствията, свързани с 
рисковете 

  

26.  Дата на изпълнение на мерките, 
свързани с елиминиране на 
рисковете 

  

Въведени технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на личните данни 
27. Псевдоминизация и криптиране на 

личните данни /да,не/ 
  

28.  Cпособност за гарантиране на 
постоянна поверителност, 
цялостност, наличност и 
устойчивост на системите и 
услугите за обработване /да,не/ 
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29. Способност за своевременно 
възстановяване на наличността и 
достъпа до личните данни в случай 
на физически или технически 
инцидент; 

  

30.  Редовно изпитване, преценяване и 
оценка на ефективността на 
техническите и организационните 
мерки за гарантиране сигурността 
на обработването /да,не/ 
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