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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Съвременните технологии и глобализацията поставиха нови 

предизвикателства пред защитата на данните, непреодолими при използване на 

старият инструментариум. Високоскоростният Интернет, свързаните с уеб 

мобилни устройства и генерираното от потребителите съдържание направи 

обмена на информация по-лесен, по-бърз и глобален. Социалните мрежа 

предлагат услуги, надхвърлящи половин милиард потребители в световен мащаб, 

а използваните технологии поставиха в своя зависимост защитата на личните 

данни на лицата. Данните не спират на националните граници и в резултат на 

това цифровата икономика се нуждае от общи, хармонизирани правила, които да 

осигурят протичането им свободно в целия ЕС, а в голяма степен и целия свят. 

Няма граници за онлайн услугите и изчислителните облаци, а обработката 

на данни на потенциални клиенти е важен сегмент от икономическата им дейност 

и са превърнали данните в ценен актив за организациите. Ясно трябва да се 

посочи, че упражнявайки своите права европейските граждани не искат да спрат 

използването на цифровите технологии, а искат да имат контрол над своите 

данни, искат да знаят за какво те се използват и в определени случай да имат 

право на избор за начина на тяхната обработка. 

Парадигмата на доверието започна да доминира при постигането на 

стратегическо предимство в борбата за пазари и клиенти при предоставянето на 

услуги и продукти. 

Очевидна е потребността от структуриране на сравнително прост и 

достъпен модел, който да позволи типизиране на етапите при въвеждане на 

Общия регламент относно защитата на данните в организациите. 

 

Цел и предмет на изследването 

Целта на дисертационния труд е обосноваването и разработването на общ 

технологичен модел за въвеждане на организациите в съответствие с 

изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС (познат още като Общ регламент 

относно защитата на данните или абревиатурата GDPR), който да е приложим за 

всяка компания и администратор, независимо от техния бизнес, размер и сфера 

на функциониране. 

Предмет на изследването са методите и подходите на организациите за 

постигане на съответствие с изискванията на GDPR. 

Обект на изследване е организацията и изгражданата от нея система за 

неприкосновеност.  

Стремежът е да се разкрие синергията между организацията  и системата 

за неприкосновеност за максимализиране на бизнес резултатите, чрез изграждане 
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на доверие в клиентите и партньорите и по никакъв начин не се разглежда като 

набор от ограничения. 

Публикации  

Основните моменти от дисертационния труд са представени на четири 

международни научни конференции на Технически университет - София 

InfoTech  в периода  2017 - 2020 година, бюлетин на Комисията за защита на 

личните данни ISSN 2367-7759, № 5, 2017,  както и в международното научно 

списание: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS) 

Sofia, p. Vol 9, ISSN:1313-8251, 2017. 

 

Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, 

списък на публикациите по темата и приложения. 

В първа глава е направен Анализ на съвременно състояние на проблема за 

защита на личните данни, като се въвеждат основните понятия и се идентифицира 

прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, като променящ 

„условията на играта“ както в Европейския съюз така и извън него (в случаите 

когато се обработват лични данни на граждани на ЕС). 

Разкрива се значимостта, актуалността и сложността на проблема, 

дефинират се областта, обекта и предмета на изследването. Формулирани са 

целите и задачите на дисертационния труд. 

Във втора глава е разгледан синтеза на прототип на система за управление 

на личните данни като е разкрит концептуален модел на процеса на въвеждане на 

организация в съответствие с изискванията на GDPR и са анализирани факторите, 

които следва да се отчитат при изграждането на система за управление на 

личните данни. 

В трета глава са представени и анализирани някой  от подходите за 

изграждане на система за управление на личните данни, като Рамката за 

неприкосновеност на NIST, Рамката за управление на неприкосновеност, данни 

и отчетност на Trust Arc/ Nymity. Интерес при изследването предизвика и модел 

ориентиран към малкия и среден бизнес, базиран на рамката COBIT. 

В четвърта глава е разгледан прототип на система за неприкосновеност 

като резултат от прилагане на технологичния модел за въвеждане в съответствие 

с изискванията на GDPR. Следвайки дефинираните стъпки (Описание на бизнес 

процесите в организацията, Трансформация на бизнес процесите в потоци от 

данни, Анализ на несъответствията, Оценка на въздействието, Верификация на 

изградената система, Отчетност и документиране на системата за защита на 

неприкосновеността) се разкрива тяхното съдържанието и е предложен набор от 

документи, метаданни и регистри, като резултат на дейностите по въвеждане на 

съответствие с GDPR (изведени в приложение 3).  

Дисертационния труд съдържа 176 страници, от които 30 са приложения. 

Списъкът на използваната литература се състои от 111 заглавия, от които 9 на 
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български и 102 на английски език. Включени са 32 фигури и 6 таблици. Налични 

са 10 приложения. 

 

СЪДЪЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

ГЛАВА 1 - АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

1.1  Генезис на проблема за защита на личните данни 

Неприкосновеността е не само всеобхватна концепция, която помага да се 

защитават важни ценности като човешката автономия и достойнство, но и 

средства за постигането й, варираща в широки граници [5]. Неприкосновеността 

и достойнството не са фиксирани, количествено измерими конструкции, а 

филтрирани чрез културно многообразие и индивидуални различия. Този широк 

и променлив характер на неприкосновеността на личния живот затруднява ясното 

разграничаване на рисковете за личния живот на отделни лица в рамките на и 

между организациите, преследващи своите бизнес стратегии. Липсата на общ 

език и достатъчно гъвкав инструментариум, отговарящ на разнообразните нужди 

подхранва тези противоречия. 

„Поверителност“ - тълковният речник определя като достъп до определена 

информация (неопределено каква) на ограничен кръг лица. 

„Неприкосновеност“ – запазен от посегателства, цялостен - акцента е върху 

вещи (собственост). 

За нуждите на изследването ще се използва термина „неприкосновеност“, 

доколкото „поверителност“ е получил вече своето място в информатиката като 

елемент на сигурността на информацията. 

Липсата на доверие към компаниите, подкопава и доверието в онлайн 

услугите като цяло и възпрепятства растежа на цифровата икономика. 

В дигиталната ера данните се превърнаха в „петрола“ на икономиката, 

използвани от всяка компания на материалния пазар, в социалните и медийни 

сайтове и търсачки. В един глобализиран свят предаването на данни на трети 

страни (държави) e неразделна част от ежедневието и правенето на бизнес. 

След промените, внесени от Договора от Лисабон, ЕС се насочи към 

създаване на нови обширни правила за защита на данните, включително и в 

областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателни дела. 

Новият набор от правила, въведен чрез Регламент 679/2016 [10] засили 

правата на гражданите, като им предостави по-високо ниво на защита и контрол 

върху собствените им данни. Позволи лицата да бъдат информирани по ясен и 

честен начин за обработката на техните данни и им позволи да упражняват права 

без ограничения, а в много случай и безплатно. 
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Този нов набор от правила започна да формира доверие в гражданите към 

цифровата икономика и до голяма степен започна да влияе върху 

конкурентоспособността на компаниите.  

Организационното изграждане на система за управление на 

неприкосновеността се промени като фундаментална рамка, базирана на анализ 

на риска и оценка на въздействието и е описана чрез организационни и 

технически мерки (оставени изцяло в приложното поле на администратора на 

лични данни (АЛД)). Многообразието в бизнес процесите и начините на 

обработка на личните данни не позволява стандартизиране на системите за 

управление, а само формулиране на общи принципи и посочване към възможни 

за използване технологии. Конкретните решения се очакват да бъдат взети от 

АЛД, анализирайки своите бизнес процеси и отчитайки потенциалните рискове. 

Проблемът, който ще бъде разгледан в изследването е свързан не само с 

описание на модела за въвеждане на организациите в съответствие, но и в 

дефинирането на практически стъпки за неговата реализация. Първоначалните 

изследвания показаха, че процесът по внедряване на Общия регламент относно 

защитата на данните изисква сериозни инвестиции и доста специфични знания и 

компетентности. Малкият и среден бизнес в голямата си част изостава от този 

процес и не разполагайки с необходимите ресурси и компетенции, се наложи да 

използва външни услуги, в по-голямата си част не адаптирани за него, като се 

опита да тушира или минимизира потенциалните санкции от надзора, но не и да 

постави акцента върху прилагането на самия Регламент 679/2016.  

Изследването потърси общовалиден модел за прилагане на регулации от 

типа на GDPR, приложим за всички организации и позволяващ извършване на 

самостоятелни действия по внедряване или контрол на външна такава услуга. 

 

1.2 Значимост на проблема за защита на личните данни 

Неприкосновеността на личните данни е във фокуса на изгражданото 

доверие в днешния дигитален свят, а информацията е най-бързо обменяната 

“кръв” на световната икономика. През последните години темата е перманентно 

актуална сред бизнеса и медиите и се превърна в цел на законодателството на 

всяка една държава, която иска да оперира в рамките на Европейския съюз или 

да обработва данни за негови граждани. 

В нашето общество ние едновременно търсим неприкосновеност за себе си 

и разкриване на чужда лична информация, когато получаваме услуги или 

изграждаме мрежи от контакти. Проблемът е в това, че същата технология, която 

улеснява споделянето на лични детайли, води и до формирането на това, което 

Джеймс Мур1 обозначи като „смазана“ информация – данни готови за всякаква 

обработка, които се споделят неконтролируемо и е трудно тяхното премахване 

[13]. Мур навежда на твърдението, че „след като информацията е дигитализирана 

                                                 
1 James H. Moor професор по интелектуална и морална етика в Dartmouth College 
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за някаква определена цел, тя е готова и може да бъде използва за всяка друга 

цел“. 

Неприкосновеността се обобщава от Мейсън2 в модела „ PAPA“ Privacy 

(неприкосновеност на личния живот - информация, която предоставяме за да се 

идентифицираме), Аccuracy (точност  - кой е отговорен за истинността, верността 

и точността на информацията), Property (собственост - кой притежава 

информацията) и Аccessebility (достъпност – кой каква информация има право да 

получи) [15]. 

Този модел за Смит3, Милбърг4 и Бърк5 през 1996 е фундамента върху който 

те извеждат заплахите за неприкосновеност: (1) прекомерно събиране на лична 

информация; (2) неправилен достъп до лична информация; (3) неправомерно 

вторично използване на лична информация; (4) грешки в събраната лична 

информация [16]. 

Значимостта на проблема е в определянето на действията и начините, които 

трябва да се използват от организациите за да отговорят на регулацията. 

Разкъсвани от дуалността, организациите се стремят към „цялата“ налична 

информация, но такива натрупвания пораждат и рискове за правата и свободите 

на гражданите. Освен това цената на техните действия може да е твърде висока и 

да надвишава ползите, генерирани за бизнеса им. 

В някои държави (САЩ) националното законодателство не предоставя 

адекватни (спрямо европейските разбирания) правни средства за защита на 

субектите. Те се фокусират основно върху разкриването и позволяват граждански 

иск, само ако нарушението е разкрито и е довело до вреди. Не преследват самото 

излагане на риск, а санкционират само доказаната вреда. За щастие това бавно се 

променя и вече имаме въведена регулация (California Privacy Act), като първи 

законодателен акт на равнище щат с показатели близки до GDPR [18]. 

За повечето организации GDPR изисква значителни промени в много части 

на организацията и, както вече беше отбелязано, малките и средни предприятия 

(МСП) нямат ресурси или знания, за да се справят сами [25]. От друга страна не 

спазването на регулациите се наказва със значителни санкции, а шансовете за 

откриване на нарушение са големи, тъй като контролът в голяма степен е даден в 

ръцете на субекта на данни (всеки може да упражнява набор от права, свързани с 

обработката на личните му данни) [11]. 

 

1.3. Сложност на проблема за защита на личните данни 

Три години след влизането на Общия регламент относно защитата на 

данните в сила с основание може да се твърди, че съществуват многобройни 

                                                 
2  Mason, R. O. Professor Emeritus, Edwin L. Cox School of Business, Southern Methodist University, Dallas. 

3 Smith, H. J. Professor Miami University (Ohio) 

4 Milberg, S. J.Professor of Marketing, Universidad Adolfo Ibañez 

5 Burke, S. J. Pennington Biomedical Research Center 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=th&org=13546425071114014240
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=th&org=10448777709790852446


Автореферат                                                             -8-                              инж. Цанко Вълков Цолов 

предизвикателства пред организациите за прилагането на GDPR, чието 

преодоляване би гарантирало сигурност и осъществимост на  правната рамка. 

Един от акцентите на сложността на проблема се корени във 

всеобхватността на Регламента, не само териториален, но и на ниво права на 

индивида, пречупени през призмата на потребителския подход. Във всички 

случай това е баланс между лични права и противостоящи корпоративни или 

обществени интереси. 

При структуриране на своите системи за защита на данните организациите 

изпитват сериозни трудности от сложността при прилагането на подхода, 

основан на риска. Не еднаквите критерии за това кога следва да се извършва, 

определени на национално ниво (не е ясно защо Регламентът допуска това за 

всяка страна-членка на ЕС), води до разколебаването на администраторите в тази 

отправна точка на дизайна на система за управление. Ясно трябва да се подчертае, 

че оценката на риска е качествено ново и различно от досега съществуващия 

модел, определен от Директива 95/46. 

Потребността от демонстриране на цялостна програма за управление на 

неприкосновеността и най-вече в определяне на необходимото ниво на 

детайлизация затруднява администраторите и те ги определят като усложняващи 

фактори при постигането на съответствието. 

На базата на направения анализ могат да се откроя потребността от система 

за прилагане на регулацията (може да се каже и на регулации). Тази система 

трябва да се основава на модел, гарантиращ: (1) персонализация и адекватност 

към конкретния бизнес; (2) мащабируемост към размера на организацията; 

(3) технологична неутралност; (4) верифицируемост и проследимост. 

Един такъв моделът трябва да позволява въвеждане в съответствие на 

система за управление на личните данни, базирана на конкретни (за 

организацията) рискове, като акцентите не са върху данните, а върху баланса при 

обработката между правата и свободите на гражданите и легитимния интерес на 

администратора или обществото, като се основава колкото е възможно повече на 

общоприети от държавите членки стандарти. Той трябва да е ресурсно достъпен 

за малкия и среден бизнес като позволява изграждането на взаимоотношения 

администратор-администратор или администратор-обработващ6. 

 

1.4. Област, обект и предмет на изследването 

Дебатите за неприкосновеността на личния живот почти винаги гравитират 

около новите технологии като сложна система от социално-технически практики 

в контекста на достъпа до информация. В повечето случаи неприкосновеността 

следва да се разглежда като надстройка на технологията и в много редки случаи 

като елемент на дизайна й. Класически пример за това е Интернет, първоначално 

                                                 
6 физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от 

името на администратора, GDPR, чл.4 
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замислен през 60-те години на миналия век и разработен през 80-те години като 

научна мрежа за обмен на информация, той не е проектиран за разделяне на 

информационни потоци [29]. 

Областта на изследването е използването на информационните технологии 

от бизнеса и влиянието, което те оказват върху защитата на личните данни. 

От друга страна технологиите са и ресурс за изграждане на 

неприкосновеност. Подходът „неприкосновеност чрез дизайн“ (Privacy by 

Design), застъпван от редица експерти (Кавокиан7), може да се разглежда като 

ценностен подход, фокусиран върху изграждане на неприкосновеност [33]. 

Нововъведения като „инженеринг и ре-инженеринг на неприкосновеността“ 

(Privacy Engineering), осигуряват набор от методи, постигащи поверителност в 

цялата система [34]. Не следва да се пропуска и подходът за оценка на 

въздействието върху личния живот (Impact Assessment), предложен от Роджър 

Кларк8 и намерил достойно място в GDPR като средство не само за разкриване 

на проблемите на неприкосновеността, но и посочващ тяхното решение [35]. 

Инструментариумът, чрез който се търси решение в изследването, може да 

се отнесе към приложното поле на формалната наука, изучаваща дисциплини, 

свързани с формалните системи (логика, математика, статистика), теоретична 

компютърна наука, изкуствен интелект, теория на информацията, теория на 

игрите, теория на системите, теория на решенията и теоретична лингвистика. 

Обект на изследването е организацията, с нейния бизнес, като 

изгражданата система за неприкосновеност следва да максимализира бизнес 

резултатите и по никакъв начин не може да се разглежда като набор от 

ограничения. 

Предмет на изследването са методите и подходите на организациите за 

постигане на съответствие с изискванията на Регламент 2016/679 на ЕС. 

 

1.5. Изводи към Глава I. Цел и задачи на дисертационния труд 

От направения в Глава I анализ могат да е направят следните изводи. 

1. Основно направление в развитието на Европейския съюз е постигането 

на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, чрез изграждане на 

икономика, основавана на знания и иновации, насърчаваща екологията 

и конкурентоспособността, с по-ефективно използване на ресурсите, 

при високи равнища на заетост на населението. 

2. Неумението да се управляват рисковете за неприкосновеност на личния 

живот при използване на дигиталните технологии има пряко 

неблагоприятно въздействие както на индивидуално, така и на 

обществено ниво, от една страна, и от друга с негативни последици 

върху организациите, техните крайни резултати и бъдещите им 

                                                 
7 Cavoukian, A., Information and Privacy Commissioner of Ontario - 2009, Privacy by Design. 
8 Roger Clarke – професор в Australian National University 
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перспективи за растеж. Намирането на симбиоза между непрекъснатото 

извличане на ползи от обработка на лични данни от организациите, и в 

същото време осигуряване на адекватно ниво на защита на субектите, е 

предизвикателство, считано за не подвластно на универсални решения. 

3. Общият регламент относно защитата на данните (май 2018 г.), замени 

всички съществуващи (към момента) закони за защита на личните данни 

във всички държави от ЕС. Общият характер на Регламент 2016/769 и 

съотносимостта му към всяка една организация или физическо лице (в 

определени случаи), обработващи лични данни налага търсенето на 

единен подход, рамка или модел за неговото прилагане. 

4. GDPR не регламентира еднозначно процесa по документиране на 

действията на администратора и обработващия лични данни, както и не 

посочва структурата и обхвата на документите, които следва да 

поддържа организацията. Освен това, към момента не съществуват 

теоретични изследвания, които да обосновават от системна гледна точка 

етапите на въвеждането на организациите в съответствие с изискванията 

на Регламент 2016/769. 

5. Голямо предизвикателство за Р. България е разработването на подходи, 

чрез които малките и средните предприятия могат да постигнат 

съответствие с Общия регламент относно защитата на данните без да 

застрашават своята дейност, чрез отделяне на значими за тях ресурси. 

6. Използването на стандартизиран модел за обработка на личните данни 

в конкретна организационна структура или за оценка на използвана 

технология, от една страна ще подобри конкурентноспособността на 

малките и средните предприятия в Р. България, а от друга ще допринесе 

за повишаване нивото на защита на личните данни на българските 

граждани. 

 

Предвид на тези изводи, целта на дисертационния труд е обосноваването и 

разработването на общ технологичен модел за въвеждане в съответствие с 

изискванията на GDPR, който да е приложим за всяка компания и организация, 

независимо от нейния размер и сфера на функциониране. 

 

За постигането на тази цел е необходимо да се решат следните задачи: 

7. Да се анализира съвременното състояние на проблема за защита на 

личните данни и се систематизират факторите, определящи неговата 

значимост за ЕС и Р. България; 

8. Да се синтезира прототип на система за управление на личните данни; 

9. Да се анализират известните подходи за изграждане на системи за 

защита на личните данни от гледна точка на тяхната приложимост в 

специфичните условия на малките и средните предприятия на Р. 

България; 
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10. Да се разработи общ технологичен модел за въвеждане в съответствие с 

изискванията на GDPR, който да е приложим към всички малки и средни 

предприятия в Р. България и достъпен за тях от ресурсна гледна точка; 

11. Да се разработи структурата на документите, които следва да поддържа 

организацията за да докаже във всеки един момент съответствието си с 

изискванията на Регламент 2016/679. 

 

ГЛАВА 2 - СИНТЕЗ НА ПРОТОТИП НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 

В тази глава на изследването са разгледани предпоставките за 

възникналата промяна в областта на защитата на личните данни и 

инструментариумът, който следва да се използва. 

2.1. Концептуален модел на процеса на въвеждане на организация в 

съответствие с изискванията на GDPR 

През последните 50 години се оформи отделно направление, наречено 

наука за изкуственото (Science Artificial), насочено към изучаване на екосистеми 

от типа „организация-информационни системи“, гравитиращо между аспектите – 

човешка психология и инженерен дизайн. 

Този тип екосистеми, изграждани от изкуствено проектирани продукти и 

поведение на индивиди в организацията, Хърбърт Александър Саймън9 

характеризира като интерфейс между две среди – вътрешна и външна [36]. 

Науката за дизайна (Design Science) на информационните системи, може да 

се разглежда като обща изследователска стратегия или методология, която 

очертава начина, по който трябва да се предприемат изследвания и идентифицира 

методите, които да се използват в нея [37], [38]. 

Март10 и Смит11 идентифицират два процеса на проектиране и четири 

проектантски продукта, получени от научно-конструкторски изследвания на 

информационните системи [42]. Двата процеса са изграждане и оценяване. 

Продуктите са конструкции, модели, методи и прототипи на системи (фиг.5).  

Конструкциите предоставят езика, на който се дефинират и комуникират 

проблемите и решенията. Моделите използват конструкции, за да представят 

реалната ситуация - проблемът с дизайна и неговото пространство за решение и 

представляват връзката между компоненти на проблема и решението. Методите 

определят процесите. Те дават насоки как да се реши проблемът, тоест как да се 

                                                 
9 Американски икономист, политолог и когнитивен психолог, най-известен с теориите на "ограничена 

рационалност" и "удовлетвореност". Получава Нобелова награда за икономика през 1978 г. и наградата "Тюлинг" 

през 1975. През по-голямата част от кариерата му (от 1949 г. до 2001 г.) преминава в университета Карнеги 

Меллон. 
10 Salvatore T. March, почетен професор в Vanderbild Univercity Нашвил, Тенеси 
11  Gerald F. Smith, професор в университета на Северна Айова 
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търси пространството за решение. Прототипът на системата показва, че 

конструкции, модели или методи могат да бъдат внедрени в работеща система. 

Използвайки предложеният от Саймън общ модел (фиг. 3) и след  

конкретизиране на всеки един от неговите елементи в контекста на дефинирания 

в изследването проблем (таблица 1) е структуриран концептуалния модел 

показан на Фиг. 7. 
 

Таблица 1 Елементи на Концептуалната рамка на изследването 

 Елемент Описание в контекста на изследването 

Вътрешната 

среда 

Бизнес нужда 

Потребност от въвеждане в съответствие на 

обработката на личните данни с Регламент 769, 

при което организацията да извлече 

стратегическо предимство, при осигуряване 

постигането на нейните бизнес цели 

Организация 

Инфраструктура, процеси, хора и технологии, 

изграждащи система за управление на личните 

данни 

Външна 

среда 

инструментариум 
Модел за въвеждане в съответствие с 

изискванията на GDPR на организацията 

Правно 

нормативна база 

Регламент 679/2016 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/EО 

(Общ  регламент относно защитата на данните) 

Технологии, като 

елемент на 

знанието 

Разглеждат се технологии свързани с обработка 

на лични данните, променящи средата за 

функциониране на организациите. Като такива са 

идентифицирани Big Data, Internet of Things, Data 

Analisys, Smart City 

Методологии като 

елемент на 

знанието 

Основни методологии, използвани в 

изследването за разкриване на проблема – анализ 

на данните, формализъм, измерване и 

валидиране 

Система за 

управление 

на личните 

данни 

прототип 
Изградена система за управление на личните 

данни 

оценка 

Критерии за успех и измерване на успеха. 

Съответствие на въведената система за 

управление наличните данни с изискванията на 

GDPR. 

 IT продукт 
Изисквания за промяна, която трябва да настъпи 

в организацията, хората и технологиите  

 Нови знания 
Оптимизиране на използваните модели, методи и 

методологии 

 

При така дефинираните елементи, общият модел от фиг. 5 придобива вида, 

показан на фиг. 7. [48] 
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Фиг. 1. Концептуален модел на процеса на въвеждане на организация в съответствие с 

изискванията на GDPR 

 

2.2. Анализ на факторите, които следва да се отчитат при изграждането 

на система за управление на личните данни 

2.2.1. Потребност на бизнеса 

Аспектът, в който се разглеждат потребностите на бизнеса, е свързан с 

въвеждането на GDPR в организацията, в контекста на придобиване на нова 

стойност. Въвеждането на съответствието с изискванията на Регламента 

организацията не завършва с придобиването на набор от правила или системи за 

защита, а с промяна на организационната и култура. 

2.2.2 Вътрешна среда (Организация) 

Като изходна точка за описание на организацията в дисертационния труд 

ще се използва разбирането, че корпоративното управление е интегриране на 

данните и информационните технологии, описано в литературата като 

„Управление чрез данни“ (Data Governance, (DG))12. 

Всяка организация е функция на цели и принципи; организационна 

култура; роли и отговорности; дейности; техники и практики; доставчици и 

потребители; инструменти (хора, процеси и технологии) [49], [51]. 

Моделът, базиран на DG, се основава на допусканията, че са описани 

потоците от данни, достигнато е ниво на разбиране за корпоративни данни и 

служителите получават роли с ясно определени права и задължения. Достъпът до 

данните се осъществява чрез политики и правила, въведени от собственици на 

процеси и заинтересовани страни и корекции на системата се правят въз основа 

на оценка на риска. 

 

 

                                                 
12 https://web.archive.org/web/20081017113312/http://www.datagovernance.com/ 
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2.2.3 Външна среда 

2.2.3.1 Нормативна уредба 

В основата на солидната рамка за цифрово доверие е поставен Общия 

регламент относно защитата на данните [10], Наредбата за свободен поток от 

нелични данни (FFD) [53], Закон за киберсигурност (CSA) [54] и Директива за 

отворените данни [55]. 

Основавайки се на анализ на промените, извършен от изследователски екип 

в университета в Оулу Финландия, са идентифицирани и класифицирани 12 

ключови практически промени за компаниите, обработващи лични данни, 

произтичащи от прилагането на GDPR таблица 2 [59].  

Посочени са нормативните документи на национално и съюзно ниво имащи 

отношение към зашитата на личните данни. 

2.2.3.2 Технологии 

Наблюдаваният през последните 30 години взрив в информационните 

технологии заплаши неприкосновеността на личния живот, намали контрола 

върху личните данни и отвори възможността за редица негативни последици в 

резултат на достъпа до тези данни. 21-ви век се превърна във век на големите 

данни и усъвършенствани информационни технологии, възход на големи 

технологични компании и цифрова икономика, която идва със съхранението и 

обработката на екзабайти данни. 

Комбинацията от нарастваща мощ на новите технологии и намаляващата 

яснота и съгласие относно неприкосновеността на личния живот пораждат 

проблеми, свързани със закона, политиката и етиката.  

2.2.3.2.1 Големите данни като предизвикателство на защитата. 

Големите данни (Big Data) все повече се разглеждат от бизнеса като 

средство за придобиване на стратегическо предимство, с акцент не върху 

количеството данни, а към технология BIG DATA. Свръх предлагането на готови 

(спомнете си „смазани“) данни е потенциално опасно, особено когато данните се 

използват като стока [64]. Сериозно присъствие на пазара на данни придобиват 

публичните органи с концепцията Open Data. 

Аластър Маккулу, от Центъра за компетентност на бизнеса, IBM Европа, 

ги описва като: „Данни, чиято обработка не се вписва в познатите ни 

традиционни подходи за управление”. 

Проблематиката на Големите данни се концентрира върху непрекъснато 

нарастващи набори от данни, в комбинация с иновации за съхранение, скорост на 

обработка и анализ [65]. 

Проучване на IBM разкрива за първи път концепцията 4V, описващи 

характеристиките на Големите данни: обем, разнообразие, скорост и 

достоверност [66], като добрият начин за тяхното използване е извличане на 

различен контекст от един набор. 
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Разгледани са ролите на организациите при обработка, използваща Big Data 

технологията: (1) собственик: компания обработва данни, за крайни клиенти; (2) 

колектор: компания, обработва данни от името на друг; (3) брокер: данните се 

събират от някой, анализират се от втора страна и резултатите от анализа се 

ползват от трета страна и са посочени някой от предизвикателствата пред 

защитата на личните данни. 

2.2.3.2.2 Интернет на нещата (Internet of Things) като концепция 

„Интернет на нещата“ е концепция, която получава значително и значимо 

внимание и подкрепа в рамките на ЕС в контекста на информационното 

общество. Това е глобална мрежова инфраструктура, свързваща физически и 

виртуални обекти, използващи възможности за събиране на данни и 

комуникация, характеризираща се с висока степен на автономност, мрежова 

свързаност и оперативна съвместимост [71], [72], [73]. Трансформацията се 

облагодетелства от въвеждането на облачни изчислителни възможности и 

прехода на Интернет към IPv6 протокол, с почти неограничен капацитет за 

адресиране [71]. 

Технологията IoT води до значително увеличено количество лични данни, 

които се обработват, увеличавайки необходимостта от хармонизирани 

технически стандарти, и от нормативни регулации. 

В контекста на Интернет на нещата не съществуват стандартите в областта 

на неприкосновеността и единственото възможно решение на този етап е 

спазване на двата принципа за неприкосновеност (Privacy by Design, Privacy by 

Default). За крайните устройства следва да се спазва презумпцията за 

съответствие и могат да бъдат обект на сертифициране. 

2.2.3.2.3. Умните градове (Smart Cities) 

„Умните градове“ e събирателен термин за интегриране на различни 

технологии и приложения, и като бъдещо развитие нямат алтернатива. Към 

настоящия момент оценките и анализите са все още технологични, екологични и 

социологически, а не чак толкова в аспект неприкосновеност. Наблюдава се 

нарастваща реакция от страна на секторите поверителност и защита, която вече 

предупреждава за потенциална заплаха за личната неприкосновеност [75]. 

2.2.3.3.1 Конструктори 

Формират речника на домейна, представляват концептуализация и се 

използват за да се опише проблемът и да се уточни решението. 

За нуждите на изследването бяха обособени няколко категории 

конструктори, описващи различни аспекта на проблема – общи като организация, 

хора, технологии, процеси и специфични, насочени към GDPR (таблица. 4). 

2.2.3.3.2 Модели 

В семантичното моделиране на данни, терминът модел е неуместно 

използван за означаване на формализъм за моделиране на данни. Моделът на 

връзките между лицата и субектите [9] е набор от конструкти, моделирането на 

данни е формализъм за представяне на информация. Изискванията към данните 
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в системата, използвани като входно изходни конструкции, може да се наречен 

модел. 

В хода на изследването (повлияни от изискванията на GDPR) се стигна до 

необходимостта да се използват модели, описващи организация, нейните данни 

и системите и за управление.  

Описанието на организацията от гледна точка на управлението на данни се 

основава на парадигмата, че в дигиталната ера организацията е това което са 

нейните данни. Приложение намират три функционални модела: (1) на 

организацията като бизнес; (2) на данните, използвани от организацията и (3) на 

система за управление на личните данни [49]. 

В дисертационния труд беше възприет модел на организацията с поглед 

върху нейната структура, доминирана от взаимодействието „мениджмънт - IT“. 

Моделът е илюстриран на фиг. 11. 

 

 
 

Фиг. 2. Модел на организация „Управление на данни" 

Анализът на организацията при използване на управлението на данни се 

извършва за всеки един бизнес процес (основен бизнес, осигуряване на ресурси, 

наемане на персонал, маркетинг и т.н.). 

За да функционира така посоченият модел е необходимо декомпозиция и 

моделиране на бизнес процеси, данни (на основата на използване на метаданни) 

и системата за управление на неприкосновеността (разглеждана като две 

надграждащи се системи – информационна сигурност и неприкосновеност). 

2.2.3.3.3 Методи 

Методите формират набор от стъпки (алгоритъм или насока), използвана 

за изпълнение на задача. Методите са изградени въз основа на набор от основни 

конструкции (език) и представяне (модел) на пространство за решение [54].  
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Предложени са методи за използване като моделиране на бизнес процеси, 

трансформация на процес в поток от данни, анализ на несъответствията, оценка 

на въздействието и верификация като оценка на постигнатото. 

2.2.4 Технологичен модел за въвеждане в съответствие на системата за 

управление на личните данни 

Модел за въвеждане в съответствие на системата за управление на личните 

данни е последователност от стъпки, дефиниране на политики и процедури за 

упражняване на права и свободи на субектите на данни, технически и 

организационни мерки за защита на личната им информация и демонстриране от 

организацията на постигнатото съответствие с Регламента. 

Използвайки вече дефинираните конструктори, модели и методи така 

определената последователност може да бъде представена чрез схемата, показана 

на фиг. 21. 
 

 
 

 
Фиг. 3. Технологичен модел за въвеждане на организация в съответствие с регулация 

 

2.2.5 Синтез на прототип на системата за управление на личните данни 

За нуждите на изследването под прототип на системата за управление на 

личните данни (Privacy Information Management System (PIMS)) ще се разбира 

реализацията (продуктът) на технологичния модел за постигане на съответствие 

с изискванията на GDPR в конкретна организация, като ще се използва 

въведеното от европейския надзорник разбиране, че това е „екосистема, чиято 

цел е физическите лица да бъдат овластени да упражняват контрол върху 

събирането и споделянето на техните лични данни“13, но при вече изградена 

система за сигурност на данните (Information Security Management System (ISMS)) 

[84]. 

2.2.5.1 Синтез на прототип в контекста на науката за дизайна 

GDPR няма императивно разписани правила за това какво представлява 

PIMS и какви са нейните елементи. Член 24 от GDPR изисква от организациите 

                                                 
13 (2016/C 463/10) 
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да прилагат „подходящи технически и организационни мерки“ и да могат да 

„демонстрират“ своето съответствие с GDPR, което включва и „прилагането на 

подходящи политики за защита на данните“, базирани на конкретни заплахи, 

оценен риск и въздействие (при необходимост). 

На основата на бизнес анализа следва да бъдат определени политики 

(правила, които се следват при обработката) и разработени процедури (начин за 

реализация на политиките). 

Техническите и организационни мерки се въвеждат след анализ на риска и 

баланс - тестове за упражняване на права от индивидите. 

Относително самостоятелен елемент е изграждането на подсистемата от 

правила за упражняване на права от субектите на данни. 

В основата на всяка операция при обработката или упражняване на права 

от субектите стои отчетността. 

Предвид на горните аргументи в изследването е приета тезата, че 

прототипът на системата се формира чрез надграждане на система за 

информационна сигурност (ISMS) до система за управление на личните данни 

PIMS. 

2.2.5.2 Оценка на прототипа на системата за управление на личните 

данни 

Оценката на прототипа по същество е проверка на постигнатото от 

организацията съответствие с GDPR и придобива висока стойност на фона на 

отпадането на задължителната регистрация, прилагана съгласно вече отменената 

Директива, тъй като в резултат се загуби мерилото и споделеното еднакво 

разбиране между администратори и надзорни органи. 

Все пак GDPR препотвърди доста категорично някои механизми, даващи 

възможност на администраторите да оценят нивото на постигнатото 

съответствие, а в някои случаи и да получат одобрението от надзорните органи – 

(1) кодекси на поведение (Code of Conduct (CoC)) и (2) сертифициране 

(Certification). 

 

2.3. Изводи към Глава II 

1. Науката за дизайна, разглеждана като методология, може да се използва 

за промяна на системите в организацията и организационната култура за 

постигане на съответствие с изискванията на Регламент 2016/679. 

2. Новите технологии (Big Data, Internet of Things и Data Analysis) по своята 

същност са антитеза на неприкосновеността и съдържат в своя генезис 

рискове, чието преодоляване изисква цялостна промяна на защитата на 

личните данни. 

3. Инструментариумът, формиращ модела за въвеждане в съответствие на 

организациите с изискванията на Общия регламент относно защитата на 

данните, е логически свързана последователност от методи, следващи 
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приети модели на отделните елементи, описани чрез общ конструктивен 

апарат. 

4. Резултатът от въведеното съответствие е разкриването на изискванията 

към използваните технологии и хардуерни системи, документирани 

политики и процедури за обработка на лични данни и спазване на 

правата и свободите на субектите на данни. Крайното състояние на този 

модел е прототип на система за управление на личните данни. 

5. Система за управление на личните данни е надстройка на изградената 

вече в организацията система за сигурност на информацията. 

6. Постигане на съответствие с Общия регламент относно защитата на 

данните в организацията е промяна на организационната ѝ структура. 
 

 

ГЛАВА 3 - АНАЛИЗ НА ПОДХОДИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

3.1 Рамка за неприкосновеност на NIST 

Националният институт по стандарти и технологии на САЩ (NIST14) е 

разработил Рамка защита на личните данни (Privacy Framework (PF)), като 

инструмент за изграждане на защита чрез управление на риска в организациите, 

предназначен за широко използване без ограничение на техния мащаб, приложим 

за всяка индустрия, сектор, закон или юрисдикция [4]. 

Рамката за неприкосновеност се състои от три части: Ядро (Core), Профили 

(Profiles) и Нива на прилагане (Implementation Tier). Всеки компонент участва в 

изграждането на връзки между бизнес, организационни роли, отговорности и 

дейности за защита чрез който организациите управляват риска за 

неприкосновеност. 

Ядрото е набор от дейности по защита и резултатите от тях, 

приоритизиращи неприкосновеността. То е допълнително разделено на ключови 

категории и подкатегории в зависимост от разпределението на резултатите за 

всяка функция. 

Профилът представлява текущите дейности на организацията за 

поверителност или желаните резултати. За да разработи Профил, организацията 

следва да прегледа всички резултати и дейности в Ядрото, за да определи кои са 

най-важните, върху които да се съсредоточи, въз основа на бизнес (мисия, роля в 

екосистемата за обработка на данни, видове обработка на данни и нуждата от 

неприкосновеност). Извършва се сравняване на „Текущ“ профил (състоянието 

„каквото е“) с профил „Цел“ (състоянието „да бъде“). Профилите могат да се 

използват за извършване на самооценки и за комуникация в рамките на една 

                                                 
14 The National Institute of Standards and Technology, NIST) в САЩ е метрологична лаборатория, подразделение на 

Министерството на търговията на САЩ. От 1901 до 1988 г. се е наричал Национално бюро за стандарти. 
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организация или между организации за това как се управляват рисковете за 

поверителност. 

Нивата на внедряване („Tiers“) осигуряват отправна точка за това как една 

организация разглежда риска за неприкосновеност на личния живот и дали има 

достатъчно процеси и ресурси за управление на този риск. Когато избира нива, 

организацията трябва да вземе предвид целевия профил и как постиженията 

могат да бъдат подкрепени или възпрепятствани от настоящите й практики за 

управление на риска, степента на интеграция на риска за неприкосновеност на 

личния живот в портфолиото за управление на риска в предприятието, връзките 

с екосистемата за обработка на данни, състава на работната сила и програмата за 

обучение. 

NIST разработва през 2014 г., рамката за киберсигурност [99], подпомагаща 

организациите да комуникират и управляват този риск. Управлението на риска за 

киберсигурността допринася за управление и на риска за поверителност, но не е 

достатъчно, тъй като рисковете за поверителност могат да възникват и по 

средства, несвързани с инциденти в киберсигурност, както е показано на Фиг. 23. 

 

 
 

Фиг. 4. Рискове за киберсигурност и неприкосновеност 

 

Подходът на Рамката за неприкосновеност е рискът да разглежда събитията 

за неприкосновеност като потенциални проблеми, които индивидите биха могли 

да изпитат в резултат на операциите на системата, продукта или услугата с данни, 

независимо дали са в цифрова или аналогова форма, през целия жизнен цикъл от 

събирането на данни до тяхното унищожаване 15. 

Петте разглеждани функции на ядрото са: Identify-P, Govern-P, Control-P, 

Communicate-P и Protect-P.  

Рамката за неприкосновеност не предписва шаблони за профили, които 

трябва да се използват. 

Има четири различни нива, частично (ниво 1), информиране за риск (ниво 

2), повторяемо (ниво 3) и адаптивно (ниво 4). Нивата представляват прогресия, 

която не е задължителна. Организациите от ниво 1 могат да преминат към ниво 2 

и не всички организации трябва да постигнат ниво 3 или 4. 

                                                 
15 NIST has created an illustrative catalog of problems for use in privacy risk assessment. 
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Оценките на риска за неприкосновеността на личния живот са фокусирани 

върху жизнения цикъл на данните, най-често определяни като създаване или 

събиране, обработка, разпространение, използване, съхранение и разположение, 

включително унищожаване и изтриване. 

Определянето на изходните условия за прилагане на Рамката и 

параметрите, както и обемът на дейностите в повечето случаи изискват външни 

специалисти в областта на неприкосновеността. 

Ядрото не е контролен списък от действия, които трябва да се извършат, а 

организацията избира сама баланса между „неприкосновеност“ и интересите на 

организацията в съответствие със стратегията си за риск. 

 

3.2. Рамка за Управление на неприкосновеност, данни и отчетност на 

Trust Arc/ Nymity 

Рамка за Управление на неприкосновеност, данни и отчетност на Trust Arc/ 

Nymity (Privacy and Data Governance Accountability Frameworks (PDGAF) 

наследява Рамката за отчетност, създадена и утвърдена от Тери Маккуей16 и 

публикувана като „Ръководство за неприкосновеност и демонстриране на 

отчетност“. 

Системата от показатели демонстрира отчетност чрез определени и 

обосновани дейности, които следва да бъдат завършени, за да се изпълни целта, 

тоест да се достигне съответствие. Приемайки, че отчетността е обобщаващ и 

финален елемент, чрез нея се доказва правилността на изградени системи или 

казано с други думи „демонстрирането на отчетност“ е еманацията на цялостния 

процес. 

Рамката е неутрален списък на над 150 дейности за управление на 

неприкосновеността, групирани в 13 категории (Privacy Management Category 

(PMC)) за управление на неприкосновеността: PMC 1 - Поддържане на 

структурата на управление; PMC 2 - Поддържане на списъка с лични данни и 

механизми за прехвърляне на данни; PMC 3 - Поддържане на вътрешна политика 

за неприкосновеност на данните; PMC 4 - Вграждане на неприкосновеност на 

данните в операции; PMC 5 - Поддържане на програма за обучение и 

осведоменост; PMC 6 - Управление на риска за информационна сигурност; PMC 

7 - Управление на риска от трети страни; PMC 8 – Поддържане на известия; PMC 

9 - Отговор на искания и жалби от физически лица; PMC 10 - Монитор за нови 

оперативни практики; PMC 11 - Поддържане на програма за управление на 

нарушения; PMC 12 - Мониторинг на практики за обработка на данни и PMC 13 

- Проследяване на външни критерии. 

За правилността на действията при изграждане на система за управление 

на данните PMAF въвежда 16 стандарта (FS) с 24 крайни състояния, до които 

следва да се достигне, наречени контроли: FS1 – Изграждане на системата за 

                                                 
16 бивш президент и основател на Nymity 2002г. 
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управление на неприкосновеността; FS 2 – Оценка на риска; FS 3- Разпределение 

на ресурси; FS 4 – Политики и процедури; FS 5 – Описание на процеси; FS 6 – 

Обучение и тренировка; FS 7 – Необходими данни; FS 8 – Използване, 

съхранение и унищожаване на данните; FS 9 – Предоставяне на трети страни и 

трансфери (предаване на данни); FS 10 – Избор и съгласие; FS 11 – Упражняване 

на индивидуални права; FS 12 – Качество на данните; FS 13 – Защита; FS 14 – 

Прозрачност на обработката; FS 15 – Контрол и гаранции и FS 16 – Докладване и 

сертифициране. 

PDGAF е разделена на три основни части (функции): изграждане, 

прилагане и демонстриране на съответствие. 

PDGAF изисква детайлно познаване на Регламент 769 и цялостната 

нормативна база за защита на личните данни. Тя не дефинира крайните състояния 

на контролите и очакванията са те да се определят от експертите, въвеждащи 

рамката. Това разбира се определя въвеждането и от специализиран експертен 

екип, обучен за нейното прилагане. 

Въвеждането на съответствието в организациите, определено по този 

начин, е подходящо за големи организации, готови да заделят съществен 

финансов и времеви ресурс. Самата рамка е разработена като комерсиално 

средство и е подходяща за използване от консултантски компании, получили 

права за нейното прилагане. 

3.3 Модел, ориентиран към малкия и среден бизнес, базиран на 

рамката COBIT 

Мартин Бродин17 предлага да се използва рамката COBIT 5, създадена от 

ISACA18, за формирането на лесно достъпен модел за нуждите на МСП при 

привеждането им в съответствие с GDPR. МСП обикновено имат прости системи 

за планиране и контрол с неофициални правила и процедури. Те са склонни да 

имат по-малка стандартизация на работните процеси, което е проблем, тъй като 

GDPR изисква пълен контрол върху всеки процес, който съдържа лични данни 

[102]. 

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) е рамка, 

създадена за управление на организации и техните IT системи и е напълно 

призната като насока, която може да се приложи към всяка организация във всяка 

индустрия. 

Компонентите, изграждащи COBIT5, включват: въвеждане целите за 

управление, описание на процеси, отразяващи областите планиране, изграждане, 

изпълнение и наблюдение, осигуряване на пълен набор от изисквания за 

ефективен контрол на всеки IT процес, възлагане на отговорности за постигане 

                                                 
17 Martin Brodin – докторант в университета в Шкьовде, Швеция 
18 ISACA е международна професионална асоциация, фокусирана върху управлението на IT (информационни 

технологии). Известена е още като Асоциация за одит и контрол на информационните системи; напоследък 

ISACA се използва само със съкращението си. 
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съгласие по целите, измерване и оценяване ефективността и разкриване 

взаимовръзките с други процеси. 

Използването на COBIT5 рамката се свежда до реализацията на нейните 

принципи: Определяне на нуждите на всички заинтересовани страни, Разкриване 

на всички процеси в организацията „от край до край“, Прилагане на единна 

интегрирана рамка, Въвеждане на стандартите и насоките от базата знания на 

COBIT5 и Активиране на холистичен подход. Основополагащо за рамката е 

разделянето на контрола от управлението. 

За оценка на процесите на предприятието COBIT5 използва специално 

разработен  Модел за оценка на процесите (PAM) [103]. 

Бродин извежда пет важни елемента. Анализ на информацията - метод за 

получаване на преглед на личната информация относно начин и място на 

обработката й. Анализ на информационния поток - създаване на разбиране за това 

как се движи личната информация вътре в организацията. Класификация на 

информацията - изисква схемата за класификация, включваща лични данни 

според GDPR и прекласифицирана такава. Правното основание за обработване 

на лични данни –описва ясно защо личните данни се обработват и до каква 

степен. Анализ на информационната сигурност - осигуряване на адекватна 

сигурност. 

Недостатък на модела е недостатъчната разработеност на частта на 

прилагането на COBIT. Може би се очаква това да бъде външна процедура, но 

това би оскъпило внедряването. Освен това, липсва частта за доказване на 

съответствието, когато организациите прилагат модела самостоятелно. 

 

3.4. Изводи към Глава III 

1. Всеобхватната рамка за неприкосновеност, предлагана от Nimity, е бизнес 

за компанията и използването й е съпроводено с значими финансови 

разходи за организациите. Не дефинира крайните състояния на контролите, 

тъй като компанията е ориентирана към аутсорстване на дейността по 

постигане на съответствие. 

2. Прилагането на всички модели (рамки за неприкосновеност) описани в тази 

глава, изисква задълбочени познания за защитата на личните данни и 

детайлно познаване на цялостната нормативна база за защита на личните 

данни. Прилагането им очаква обучени специализирани експертни екипи, 

непосилно за малкия и средния бизнес. За тях значителните инвестиции за 

подготовка на персонал като екип за въвеждане в съответствие е 

икономически неизгодно. 

3. Разгледаните модели се основават на детайлно описание на бизнес 

процесите и структуриране на потоци от данни. Изграждането на системата 

за неприкосновеност е основано на анализ на риска и оценка на 

въздействието и следва да подпомага постигането на бизнес целите на 

организацията. 
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4. Наличието на стандарти за информационна сигурност и неприкосновеност 

е една добра основа за структуриране на модел за въвеждане организациите 

в съответствие. 

ГЛАВА 4 - ПРОТОТИП НА СИСТЕМАТА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ КАТО 

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ МОДЕЛ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR 

В § 1.5 (Извод 2) беше посочено, че намирането на симбиоза между 

непрекъснатото извличане на ползи от обработка на лични данни от 

организациите, и в същото време осигуряване на адекватно ниво на защита на 

субектите, е предизвикателство, считано за неподвластно на универсални 

решения. От този извод произтича практическата значимост на четвъртата и 

петата основни задачи на дисертационния труд. Те се решават в настоящата 

глава. 

 

4.1. Описание на бизнес процесите в организацията 

Следвайки представената на фиг. 10 (Описание на процес) 

последователност, на фиг.26 е показан алгоритъм за действие и са посочени 

основните документи и изискванията, които се дефинират на отделните стъпки. 

 

 
Фиг. 5 Описание на бизнес процес алгоритъм на изпълнение 

Описанието на бизнес процесите завършва със структуриране на 

регистрите на дейностите по обработка, структуриран съгласно чл. 30 на GDPR 

(фиг. 27). 

 

4.2. Трансформация на бизнес процесите в потоци от данни 

Общият регламент относно защитата на данните, следвайки принципа на 

техническа неутралност, разглежда термина „обработката“ (чл. 4) като „операция 

или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични 
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данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, 

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 

консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг 

начин, по които данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, 

ограничаване, изтриване или унищожаване“. 

Използването на дефиницията за обработка и направеното описанието на 

метода „трансформацията на бизнес процесите в потоци от данни“ позволява да 

се разкрият обработваните данни, техният вида, извършваните с тях операции, 

както и информационните системи, които извършват обработката. 

При описанието на информационните системи, осъществяващи 

обработката, се отчита типът на носителя (хартия или цифров), 

местоположението (собствена, аутсорсвана или облачна структура), използване 

на псевдонимизация и криптиране на данните19, параметрите за реакция на 

системата при срив или пробив20, както и наличие на хардуерна и софтуерна 

актуална документация21. Като метаданни или логове на системата се определят 

специфични изисквания на крайните потребители към форматиране на изходните 

резултати, физическото състояние на ресурсите, операциите по обработката, 

промените на данните по време на обработката. 

Алгоритъмът за трансформацията на бизнес процес в поток от данни е 

показан на фиг.28 

 

 
Фиг. 6 Алгоритъм за трансформацията на бизнес процес в поток от данни 

 

                                                 
19 Чл.32 ал.1, т. “а“ 
20 Чл.32 GDPR 
21 Чл.32 и Чл.5 GDPR 
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4.3. Анализ на несъответствията 

Член 5 от GDPR определя обработката да се извършва по начин, който 

гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита 

срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, както и срещу случайна 

загуба, унищожаване или повреждане чрез прилагане на подходящи технически 

или организационни мерки („цялостност, поверителност, наличност и 

устойчивост на системите за обработка“). 

Използвайки модела на система за управление на личните данни и 

следвайки описанието на метода Анализ на несъответствията са обосновани 

последователните действия и са структурирани изходните резултати за всяка 

една от двете системи ISMS (информационна сигурност) и PIMS 

(неприкосновеност). 

4.3.1 Анализ на несъответствията в Система за информационна 

сигурност 
Елементите на системата за информационна сигурност са показани на фиг. 

29. 
 

 
Фиг. 7. Елементи на системата за информационна сигурност 

 

За всеки един елемент са определени какви действия следва да се 

предприемат (организационно технически мерки) и какви документи следва да се 

поддържат (отчетност), обобщени в приложение 8. 
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4.3.2. Анализ на несъответствията в система за управление на 

неприкосновеността 

Тази част от Анализа на несъответствията се концентрира върху 

специфичните за PIMS изисквания. Предвид на това следва да се отбележи, че в 

предходния параграф (§ 4.3.1) обект на анализ е „информационната сигурност“, 

докато в настоящия параграф фокусът е върху „неприкосновеността“. Следвайки 

избрания модел на системата за неприкосновеност в контекста на защита на 

неприкосновеността на личните данни, които са засегнати от обработването, се 

разширяват изискванията за информационна сигурност (ISO/IEC 27001), вече 

дефинираните в 4.3.1. 

Отчитайки различното качество, което може да получи организацията в 

процеса на обработката на лични данни, се разглеждат случаите, когато действа 

като администратор на лични данни или като обработващ лични данни. Когато 

организацията действа и в двете роли (администратор и обработващ), се 

определят отделни роли, всяка от които е обект на отделен набор от изисквания22. 

Политиките за разработване и проектиране на системата трябва да 

включват насоките за обработване на лични данни като се въвеждат принципите 

за неприкосновеност по подразбиране и при проектиране. При инженеринг и ре-

инженеринг на информационни системи допълнителни насоки за 

неприкосновеност при изграждане на сигурни системи са насочени към 

следването на споменатите принципи. 

Като част от цялостния процес на управление на инциденти по 

сигурността на информацията, организацията трябва да установи отговорности и 

процедури за идентифициране и регистриране на нарушения на лични данни, 

както и такива, свързани с уведомяване на страните и оповестяването пред 

органите, като взема предвид приложимото законодателство и/или GDPR.  

 

4.4. Оценка на въздействието 
Оценката на въздействието върху защитата на данните (Data Protection 

Impact Assessment (DPIA)) в цялост може да бъде реализирана в пет фази, 

показани на фиг. 31. 

 

                                                 
22

 Изискванията, свързани с обработването на лични данни, могат да се определят от законови и регулаторни 

изисквания, от договорни задължения и от само наложени организационни цели. 
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Фиг. 31 Фази на Оценката на въздействието 

 

Преди да започне оценката на въздействието като входяща документирана 

информация е необходимо изясняване на това какви са: новите, използваните и 

модифицираните операции по обработката23, метаданните, касаещи 

законосъобразността на обработката (чл. 6), и съображенията, относно 

необходимостта и пропорционалността на обработката (т.е. спазването на 

принципите за защита на данните, (чл. 5)). 

Резултатът от DPIA трябва да съдържа оценка на необходимостта и 

пропорционалността на операциите по обработка във връзка с целите (чл. 35 от 

GDPR). 

На фиг. 32 е показан алгоритъм за извършване на оценка на въздействието. 

 

 

                                                 
23 член 30, параграф 1, GDPR 
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Фиг. 32 Алгоритъм за извършване на оценка на въздействието 

Разгледани са действията на администраторът на всяка една фаза и 

следвайки описания алгоритъм в приложение 8 са посочени генерираните 

документи, осигуряващи правилното функциониране на системата и 

съответствието и с принципа за отчетност. 

Описаният алгоритъм е послужил за основа на разработване от Комисията 

за защита на личните данни на Методика за оценка на риска при нарушение на 

сигурността. 

 

4.5. Верификация на изградената система 

Въпреки отпадането на регистрацията като верифициращ процес, GDPR 

предоставя гъвкави способи за проверка на постигнатото, които имат достатъчно 

възможности. 

Предварителната консултация с надзорния орган се използва като 

механизъм за верификация на направеното при въвеждането на организацията в 

съответствие при наличие на условието, че режимът на обработка не е свободен, 

а поставен под условие (съществуват неизяснени обстоятелства за 

законосъобразността на обработката) и се отнася за една или група операции, 

извършвани при определен тип обработка. Когато администраторът не е в 

състояние сам да вземе решение относно защитата на личните данни и 

извършената съгласно член 35 оценка на въздействието покаже, че обработването 

ще породи висок риск, той има право да се консултира с надзорния орган преди 

обработването.  

Мощен инструмент за проверка на съответствието е възможността за 

акредитация и сертификация както на ниво ЕС, така и на национално ниво. 

Съставянето на изисквания за сертифициране въз основа на разпоредбите в 

GDPR е отворено за всички. Европейската комисия изготви собствени 

документите24, а бордът (EDPB) в свое становище25 определи, че тези изисквания 

могат да се прилагат за обработката на данни като софтуер или хардуер, но не и 

за сертифициране на физически лица. 

Държавите-членки имат право да определят дали DPA и/или националният 

орган по акредитация (National Acreditation Body (NAB))26 отговарят за 

акредитацията на органи, заинтересовани да издават сертификат по член 42 на 

GDPR. NAB, когато му е възложена тази задача, се изисква да реализира 

акредитацията въз основа на стандарт ISO/IEC 17065: 201227, разширен „с 

допълнителните изисквания, установени от DPA.“ EDPB препоръчва на DPA да 

                                                 
24 Чл. 43.8 и чл.57.1 GDPR 
25 EDPB Guidelines 1/2018, 12 
26 Чл.43, 1 GDPR 
27 ISO/IEC 17065: 2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services 
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използват същите изисквания като NAB, когато действат като орган по 

акредитация, за да се осигури съпоставимост и последователност на процеса28. 

Използването на сертифицирането като механизъм, доказващ съответствие 

с GDPR, е приложимо и към настоящия момент като администраторът има 

пълната свобода да избере сертификационна схема (приложение 4) и 

акредитиращ орган, който да извърши преценката. 

Друг инструмент за верификация е използването на Кодекси за поведение 

(CoC) като „правилник“ даващи „оперативно значение на принципите за защита 

на данните, установени в европейското и националното законодателство“, като 

се вземат предвид „съответните становища и позиции, публикувани или 

одобрени за сектора“ и „специфичните характеристики на различните сектори, 

както и нуждите на микро, малки и средни предприятия“. 

Условията, редът и критериите за одобряване на кодексите за поведение са 

определени в Правилник за дейността на КЗЛД и нейната администрация. 

КЗЛД извършва акредитация на органи за наблюдение на одобрени кодекси 

за поведение по ал. 1 в съответствие с чл. 41 от Регламент (ЕС) 2016/679, като 

изискванията за акредитация и редът за акредитация и отнемане на акредитацията 

се определят с наредба, приета от КЗЛД. 

 

4.6 Отчетност и документиране на системата за защита на 

неприкосновеността 

Принципът на отчетност29, който лежи в основата на GDPR, изисква 

организацията да може да представи доказателства, че отговаря на всяко едно 

изискване на Общия регламент относно защитата на данните и разполага с 

документирани политики, потвърждаващи, че обработката на личните данни, е 

честна и съобразена с правата на потребителите. Доказателствата следва да са 

относими към въздействието на всеки един бизнес процес или предприети мерки 

за защита на информацията върху правата и свободите на субектите на данни. 

При структуриране на документите и записите доказващи съответствие е 

погледнато през очите на клиента, отчитайки рисковете за него, които създава 

обработката и доколко тяхното смекчаване до поносими прагове не нарушава 

неговите права и свободи. 

Приемайки проактивен подход към отчетност, се установява по-сигурна 

обработка на данните, основана на прозрачен и честен процес, чрез изградени 

безопасни системи и процедури за спазване на всички принципи на GDPR при 

обработката.  

Изхождайки от предложеният модел за въвеждане в съответствие, 

доказателствата за спазване изискванията на Регламент 2016/679 могат да се 

групират в категориите: организационно изграждане (лидерство и надзор, 

                                                 
28 EDPB Guidelines 4/2018, 8 
29 Чл. 5, параграф 2, съображение 85, GDPR 
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политики и процедури, обучение), осведоменост и спазване правата на субектите 

на данни, прозрачност и законосъобразност на обработката, договори и обмен на 

данни, оценки на рискове и защита на данните, управление на записи и сигурност, 

както и нарушения на неприкосновеността и мониторинг (Приложение 8). 

4.6.1 Организационно изграждане на системата за неприкосновеност 

Основен градивен елемент на отчетността е силното ангажиране на висшия 

мениджмънт и осъществявания от него надзор. Това включва изграждане на 

съответна организационна структура (при необходимост и установяване на 

служител по сигурността на данните (Data Protection Officer (DPO)) гарантиране, 

че персоналът има ясни отговорности, свързани със защитата на данните. 

Обучението трябва да бъде подходящо, точно и актуално и е ключово за 

интегрирането на защитата на данните в организацията. Като доказателства за 

това могат да се приемат: наличие на обучителни програми, обхващащи цялостно 

аспекта на защитата, всички групи от служителите, ангажирани с обработката на 

данните, стратегия за въвеждащо и поддържане в актуалност на нивото на 

обучение на персонала, доклади от анализи на нуждите от специализирано 

обучение на ключовите роли в защитата на личните данни, протоколи от 

преминали обучения, детайлизирани изисквания за обучение, вписани в 

длъжностните характеристики, както и наличие на система за получаване на 

обратна връзка за качеството на преминалото обучение и неговата ефективност. 

4.6.2 Прозрачност на обработката 
Спазването на индивидуалните права минимизира рисковете за 

неприкосновеността на личния живот както за отделните лица, така и за 

организациите. В съответствие с принципа за отчетност като доказателства в тази 

посока могат да се приемат: наличие на процедури за информиране на субектите 

на данни за техните права и обучение на целият персонал как да идентифицира и 

да се справя с устни и писмени искания, осигурен ресурс от служители за 

справяне със заявките на лицата (наличие на процедури за обработка на заявка и 

разписани задължения в длъжностните характеристики). 

Освен това, изградена система за получаване, обработка и съхранение на 

заявки (регистър на заявките, класифициране на заявките като отделна 

номенклатура), наличие на канали в системата за информиране на субектите на 

данни за статуса на техните заявки и на висшия мениджмънт за състоянието на 

процесите по обработка на заявките. 

Прозрачността е ключов принцип за защита на данните, в чиято основа са 

поставени принципите „защитата на данните по дизайн и по подразбиране“. Те 

улесняват упражняването на правата на субектите и им дава по-голям контрол 

върху данните. Това е особено важно, ако обработката е сложна или ако се отнася 

до деца. 

Като доказателства за прилагане на принципа за прозрачност се поддържат 

доказателства за реализация на информираността на субектите на данни. 
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4.6.3 Договорни отношения 

Добра практика при споделяне на данни (с обработващ или администратор) 

е наличието на писмен договор. За да се демонстрира този елемент на отчетността 

администраторът следва да съхранява писмени доказателства за споделените 

политики и процедури, споделените договорни отношения (ролите на страните; 

целта на споделянето; какво се извършва с данните от всяка страна; завишени 

изисквания за защита на специалните данни, одит и мониторинг на обработката), 

ограниченията за трансфер (решение за адекватност, стандартни договорни 

клаузи). 

Желателно е наличието на: писмени договори с всички обработващи, 

подписани от имащи права за това, оценка на риска, извършена от 

обработващите, списък на предприетите адекватни защитни мерки, 

съответстващи на оценените рискове. Всеки от договорите следва да включва 

май-малко следните клаузи: същност на процеса по обработката, 

продължителност на обработката, цел на обработката, обработваните данни, 

категориите субекти на данни, чиито данни се обработват, задължения и права на 

обработващия в хода на обработката. 

4.6.4 Оценки на рисковете и защитата на данните 

DPIA може да се определи като ключов фактор при управлението и 

интегрирането на „защита на данните по дизайн и по подразбиране“ в рамките на 

организациите. 

За да демонстрира правилно проведена оценка на въздействието 

организацията следва да е извършила и документирала отделните елементи от 

DPIA: 

• Политики относно рисковете при обработката на личните данни, като 

отделен документ, или част от по-широка политика за корпоративния 

риск, определящи как организацията и нейните обработващи 

управляват тези рискове в общия контекст на управление на 

корпоративния риск. 

• Утвърден и въведен в употреба процес за доклад и последващо 

управление на защитата на данните до висшия мениджмънт или 

център за управление на рисковете. 

• Документация за идентифицираните и вече управлявани рискове, 

съхранявана в регистър на риска. 

• Документирани официални процедури за идентифициране, 

записване и управление на рискове и разработени подходящи 

планове за действие, доклади за напредъка и избягване на бъдещи 

подобни рискове. 

• Въведените мерки за намаляване на рисковете, идентифицирани в 

рамките на организацията, както и резултатите от тяхното тестване и 

редовно актуализиране. 
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4.6.5 Управление на записите за сигурност 

Управлението на записите за сигурността е елемент на отчетността и 

включва възможност за създаване и намиране на записи, информация за достъпа 

до тези записи и по какъв начин са прилагани мерките за намаляване на риска. 

Поддържането на централен регистър или регистър на информационните активи 

е в основата на управлението на записите за сигурността, съгласно системата от 

писмени политики и процедури. 

Следва да е налична информация за местонахождението на записите, 

тяхното проследяване за предоставяния, работа в момента с тях от вътрешен 

потребител, както и трансферите по пощата, факса и по електронен път. 

Отчетността, свързана с нарушенията, е насочена към удостоверяването на 

необходимостта от доклад до надзорния орган и предприеманите мерки за 

намаляване риска за правата и свободите на субектите на данни. 

Доказателствата които следва да съхранява администраторът, обхващат: 

• Откриване, управление и записване на инциденти и нарушения 

• Оценка и докладване на нарушения 

Освен това, трябва да налична и процедура за информиране на физическите 

лица за нарушение, когато вероятно то ще доведе до висок риск и да се поддържат 

доказателства за изпратени съобщения без ненужно забавяне. 

4.6.6 Документиране на системата за защита на личните данни 

Въз основа на така дефинирания модел за въвеждане организацията в 

съответствие и с отчитане на изискванията на принципа за отчетност на GDPR 

може да се структурира група документи, осигуряващи описание на системата за 

неприкосновеност (приложение 8 „Документи поддържани от 

администратора на лични данни“). 

 

4.7. Изводи към Глава IV 

1. Изградената в организацията Системата за неприкосновеност е 

съвкупност от организационни и технически мерки, реализираща 

нейните бизнес цели, в съответствие с изискванията на Общия 

регламент за защита на данните. 

2. В основата на PIMS е дълбокото разбиране на бизнес процесите и не 

може да се предлагат решения за съответствието с GDPR само 

познавайки регулацията, без детайлното разбиране на начина, по който 

функционира организацията. 

3. Трансформацията на бизнес процесите в потоци от данни е реализация 

на концепцията за управление чрез данните. Това разбиране и този 

подход позволява да се приложат всички нейни достижения при 

изграждането на системата за неприкосновеност. 
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4. Анализът на несъответствията е сърцевината при изграждането на PIMS 

и разкрива разликата между текущото състояние на организацията и 

функционирането и при установени изисквания на GDPR. 

5. Оценката на въздействието е гаранция за правилността на избраните 

мерки за защита на личните данни и осигурява баланса между тях и 

спазването на правата и свободите на гражданите. 

6. Липсата на разписан в GDPR механизъм за регистрация (установяване 

на съответствие между предприетите от администраторът мерки за 

защита и изискванията) не означава въвеждане в употреба на 

непроверени или несъответстващи системи. Регламентът е предвидил 

възможността от използване на механизми за сертифициране или 

присъединяване към одобрени кодекси на поведение, а в частност и 

извършване на консултация с надзорния орган, даващи достатъчни 

гаранции за адекватността на извършеното. 

7. Отчетността е еманация на процеса по изграждането и 

функционирането на системата за неприкосновеност. Тя произтича от 

процесите по изграждане и функциониране на PIMS и е в основата на 

всяко доказателство за постигнатото съответствие. Отчетността е 

основен елемент при формиране на доверието между организацията и 

нейните клиенти и контрагенти. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разгледаният в дисертационното изследване проблем е свързан не само с 

описание на модела за въвеждане на организациите в съответствие с 

изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, но и с 

дефинирането на практически стъпки за неговата реализация. Наблюденията на 

автора върху използваните за това механизми и анализът на литературните 

източници показа, че процесът по внедряване изисква сериозни инвестиции и 

доста специфични знания и компетентности. В организациите с налични за това 

ресурси внедряването до голяма степен е успешно и техният бизнес вече генерира 

стратегическо предимство. В голямата си част малкият и средният бизнеси 

изостана и използва готови шаблони и пакети документи, които не 

максимализират потенциалните ползи, чрез изграждане на доверие в клиентите и 

партньорите си, а просто се насочиха към минимизиране на санкциите от надзора. 

За МСП с ограничени ресурси и недоразвити системи за управление в още 

по голяма степен се очертава потребността от структуриран подход, гарантиращ 

пълнота на приложение на регулациите. 

Перспективите за развитие на проблема, разглеждан в дисертационния 

труд, се коренят в дуалността на разбирането на категорията защита на личните 

данни, формирана от гледните точки на индивида и организацията. По тази 
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причина, в дисертационния труд „неприкосновеността“ се разглежда като 

трансформация на многостранни интереси. В контекста на цифровата икономика 

неприкосновеността следва да бъде виждана като баланс между личните права и 

свободи на индивидите и потребностите на организациите от управленска 

информация, включваща и личните данни на индивидите. Акцентът се поставя 

върху начини, основани на споделени рискове и отговорности. 

 

ПРИНОСИ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ДИСЕРТАЦИОННОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

В резултат на изследванията в рамките на дисертационния труд са 

получени следните: 

I. Научни приноси 

1. Разработен е технически неутрален модел за въвеждане на организациите 

в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните. 

Моделът не зависи от размера, позволява мащабиране и е структуриран като 

последователност от стъпки (решение за въвеждането на съответствие с 

изискванията на Регламента) (§ 4.1, § 4.2, § 4.3, § 4.4, § 4.5, § 4.6) като са 

посочени индикаторите за добро изпълнение и контролите за оценка на 

дейностите, позволяващи реализирането му както от организацията така и от 

външен изпълнител. 

 

II. Научно-приложни приноси 

1. Обосновани са основните елементи от дизайна на системата за 

неприкосновеност (конструктори, модели, методи и прототипи) и са показани 

взаимовръзките между тях. Това позволява структурирането на нови приложни 

модели или концептуални рамки в областта на защитата на личните данни, които 

са отворени и могат да бъдат използвани от организациите за въвеждане в 

съответствие с произволна регулация (§ 2.1, § 2.2). 

2. Обоснована е методика за оценка на неприкосновеността, която е 

реализирана като нормативен акт в дейността на КЗЛД за оценка на риска при 

пробив в системата за неприкосновеност (§ 2.2). 

3. Систематизирани са документите, демонстриращи и доказващи 

постигнатото съответствие с изискванията на Общия Регламент, както и 

съхраняване на доказателства за извършваните от администратора на лични 

данни действия при функционирането на системата. Разкрит е и генезисът на 

документиране на системата за неприкосновеност (систематизирани са 

документите, които следва да се генерират от българските организации в 

зависимост от етапа на въвеждането на организацията в съответствие) (§ 4.1, 

§ 4.2, § 4.3, § 4.4, § 4.5, § 4.6). 
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4. Обоснована е методика за количествена оценка на нивото на риска при 

нарушение на сигурността (Приложение 3). 

 

III. Приложни приноси 

1. Анализирано е съвременното състояние на проблема за защита на 

личните данни, и са систематизирани факторите, определящи неговата значимост 

за ЕС и Р. България (§ 1.1, § 1.2, § 1.3, § 1.4). 

2. Анализирани са и са систематизирани известните подходи за изграждане 

на системи за защита на личните данни от гледна точка на тяхната приложимост 

в специфичните условия на малките и средните предприятия на Р. България 

(§ 3.1, § 3.2, § 3.3). 

3. Посочени са набор от документи, демонстриращи и доказващи 

постигнатото съответствие с изискванията на Общия Регламент от български 

организации (Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9). 
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ANNOTATION 

Dissertation: 

TECHNOLOGICAL MODELS FOR BUILDING A PERSONAL 

INFORMATION MENAGEMENT  SYSTEM 

Author: eng. Tzanko Valkov Tzolov 

The establishment in force of Regulation 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

changed the philosophy of building a system for personal data protection. Regulation is a turning point 

in centring protection on the individual and in its base puts the approach based on threats and risks to 

the rights and freedoms of citizens. The organizational and technical measures used follow the 

organization-specific business processes and the information technologies used, and the processing is 

transparent and under the supervision and management of the data subject. 

The first chapter provides an analysis of the current state of the problem of personal data 

protection, starting with its genesis, introducing the basic concepts and identifying the implementation 

of the General Data Protection Regulation, changing the "conditions of the game" in the European 

Union and beyond (in cases where personal data of EU citizens are processed). 

The significance, topicality and complexity of the problem are revealed, the field, the object 

and the subject of the research are defined. The goals and tasks of the dissertation are formulated. 

The second chapter discusses the synthesis of a prototype of a personal data management 

system, reveals a conceptual model of the process of introducing an organization in accordance with 

the requirements of the GDPR and analyses the factors that should be taken into account when 

building a personal data management system. data. 

Chapter 3 presents and analyses some of the approaches to building a personal data 

management system, such as the NIST Privacy Framework and the Trust Arc / Nymity Privacy, Data 

and Accountability Management Framework. The research focused on a model oriented to small and 

medium-sized businesses, based on the COBIT framework. 

The fourth chapter discusses a prototype of the integrity system as a result of applying the 

technological model for implementation in accordance with the requirements of the GDPR. Following 

the defined steps (Description of the business processes in the organization, Transformation of the 

business processes into data flows, Analysis of the discrepancies, Impact assessment, Verification of 

the built system, Reporting and documentation of the privacy protection system) their content is 

revealed and proposed a set of documents, metadata and registers as a result of GDPR compliance 

activities (listed in Annex 3). 
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