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I. Предназначение на процедурата 

Тази процедура се прилага, когато УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 
възнамерява / има задължение да предаде на трети държави (държави, които не са членки 
на Европейския съюз) или на международни организации лични данни за обработване. В 
приложното поле на процедурата се включват също и последващите предавания на лични 
данни от третата държава или от международната организация на друга трета държава 
или на друга международна организация. 

II. Нормативна уредба 

 Член 44-49 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) 

 Guidelines on Article 49 of Regulation 2016/679 

 Ръководство относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ 

III. Задължения и роли 

Отговорността за спазването на настоящата процедура е на УНИВЕРСИТЕТА ПО 
ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  и на лицата – негови служители по процедура Идент. № 
PROC_ 07, които са длъжни да гарантират, че предаването на личните данни няма да 
изложи на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от ОРЗД. 

IV. Ход на процедурата 

https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art44
https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art49
https://web.apis.bg/e.php?i=655759
https://web.apis.bg/e.php?i=653353
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1. При предаване на лични данни на трети държави или международни организации 
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  извършва проверка дали е 
осигурено адекватно ниво на защита. Такова е налице, ако е изпълнено едно от 
следните изисквания на ОРЗД: 

 Държавата / международната организация – получател на данните, респ. 
съответният икономически сектор в тази държава, е включена в одобрения списък 
на Европейския съюз с държави, сектори и международни организации, който се 
публикува в Официален вестник на ЕС;1 

 Държавата на получателя осигурява адекватни средства за защита на личните 
данни, установени с нормативна уредба или режим на саморегулация; 

 УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  има сключен договор, който 
съдържа стандартни клаузи за защита на данните, приети от Комисията,2 
гарантиращи адекватно ниво на защита; 

 УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ осъществява предаването въз 
основа на одобрени предварително задължителни   правила;3 

 УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ осъществява предаването въз 
основа на одобрен кодекс за поведение4 или одобрен механизъм за 
сертифициране,5 заедно със задължителни ангажименти с изпълнителна сила на 
администратора или обработващия лични данни в третата държава да прилагат 
подходящите гаранции, включително по отношение на правата на субектите на 
данни. 

2. Освен в гореизброените случаи, Университетът  може да осъществи предаването въз 
основа на разрешение, дадено от надзорния орган, когато са предвидени подходящи 
гаранции за правата на физическите лица посредством: 

 Договорни клаузи между УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ и 
администратора, обработващия лични данни или получателя на личните данни в 
третата държава или международната организация; или 

 Разпоредби, които са включени в административните договорености между 
публичните органи или структури, съдържащи действителни и приложими права на 
субектите на данни. 

                                                 
1
 ЕК поддържа актуален списък на следната уеб страница: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. 
2
 Актуална информация относно приетите от ЕК стандартни договорни клаузи е публикувана на следната уеб 

страница: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-
personal-data-third-countries_en. 

3
 Одобрението се извършва от компетентния надзорен орган по реда на член 47 от ОРЗД. 

4
 Одобрението се извършва от компетентния надзорен орган по реда на член 40 от ОРЗД. 

5
 Одобрението се извършва от компетентния надзорен орган по реда на член 42 от ОРЗД. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art47
https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art40
https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art42
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3. По изключение, когато не са налице условията по т. 1 и 2 по-горе, УНИВЕРСИТЕТЪТ 
ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ може да осъществи предаване на лични данни на 
трети държави или международни организации само и единствено при стриктно 
спазване на условията, предвидени в член 49 от ОРЗД и Политиката за защита на 
данните (GDPR_POL_01). 

 

https://web.apis.bg/e.php?celex=32016R0679&ToPar=Art49

