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I. Предназначение на процедурата  

Тази процедура се отнася до правото на субекта на данните да оттегли съгласието си за 
обработка на личните му данни. 

Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето 
на съгласието трябва да е също толкова лесно колкото даването му.  

Оттеглянето на съгласието е налице, когато имаме недвусмислено волеизявление на 
субекта на данни или ясно изразени, еднозначни действия, с които той оттегля съгласието 
си за обработването на лични данни, свързани с него. 

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на 
дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни 
бива информиран за това условие.  

Доколкото съгласието обхваща всички дейности по обработване на данните, извършвани с 
една и съща цел или цели, оттеглянето на съгласието действа относно дейностите за 
обработване на данни, извършвани за същата цел или цели. 

II. Нормативна уредба 

 Член 7 и член 8 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) 

 Section 5.1 of Guidelines on consent under Regulation 2016/679 

III. Задължения и роли 

Като администратор на данни, УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
отговоря съгласно ОРЗД за администриране на оттеглянето на съгласието от субекта на 
данни. Отговорното лице по защита на данните / Отговорникът по защита на данните следи 
за спазването на правилата за оттеглянето на съгласието в съответствие с изискванията на 
настоящата процедура. 

IV. Ход на процедурата 

https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art7
https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art8
https://web.apis.bg/e.php?i=653354
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1. Оттегляне на съгласие от субекта на данните 

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ документира и доказва, че субектът 
на данните е оттеглил съгласието си за обработката на личните му данни (виж Образец на 
форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните (GDPR_FORM_05)). 

Когато обработката има множество цели, УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ  документира и доказва оттеглянето на съгласието за всяка отделна цел, 
съобразно дадения пример в Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на 
данните (GDPR_FORM_05). 

Дейностите по обработка, които се основават на съгласието, се прекратяват в 
съответствие със съответния процес. Отговорното лице по защита на данните / 
Отговорникът по защита на данните информира съответния собственик на процеса за тази 
промяна, за да може обработката да бъде спряна. 

2. Оттегляне на съгласие от родителите на дете 

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ доказва, че лицето, което носи 
родителската отговорност за посоченото дете е оттеглил съгласието си (Образец на 
форма за оттегляне на съгласие от родител/настойник (GDPR_FORM_07)). 

УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ доказва, че са направени разумни 
усилия, за да се установи автентичността на родителската отговорност от носещия 
родителската отговорност при оттегляне на съгласието за определено дете, като се има 
предвид наличната технология. 

Обработващите дейности, които разчитат на съгласието, се спират в съответствие със 
съответния процес. Отговорното лице по защита на данните / Отговорникът по защита на 
данните информира съответния собственик на процеса за тази промяна, за да може 
обработката да бъде спряна. 

V. Примерни образци 

 Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните 
(GDPR_FORM_05) 

 Образец на форма за оттегляне на съгласие от родител/настойник 
(GDPR_FORM_07) 

 


