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Готови ли сте за новата ера в защитата на данните?

• Имате ли регистри на дейностите по обработване на данни?

• Имате ли механизъм за идентифициране, оценка и докладване на нарушения, 
свързани със защитата на данните?

• Знаете ли как да обработите и да отговорите на жалби или искания, подадени от 
субекти на данни?

• Назначили ли сте длъжностно лице по защита на данните, в случай че е необходимо?

• Знаете ли кои са Вашите контрагенти и ролите им по отношение на всяко 
обработване на лични данни?

• Извършили ли сте oценка на въздействието за защита на данните?

• Обучили ли сте служителите си?

• Имате ли действащи правила за вътрешна организация и контрол?

• Имате ли необходимите ресурси за проследяване и прилагане на промените в 
българското законодателство по отношение на защитата на данните? А в случай 
на жалби и искове?

www.pwc.bg

Общият регламент за защита 
на личните данни (GDPR) вече е 
в сила



GDPR влезе в сила наскоро и ние сме тук, за да подкрепим Вашата компания по време на
неспирното пътуване, свързано със защитата на данните.

Ние предлагаме решения относно защитата на данните с оглед на всички аспекти на Вашата компания и 

особеностите, свързани с дейностите по обработване на лични данни. Гъвкавият набор от продукти на PwC Ви 

позволява да покриете всички области, за които се отнасят изискванията на GDPR.

• ДОКЛАД ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
Анализ на текущото състояние и оценка на нивото на съответствие с GDPR.

• ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Създаване на план за действие с приоритизирани решения в зависимост от нивото на риск на установените
несъответствия по време на анализа.

• ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR
Разработване на политики, процедури и вътрешна документация. Осигуряване на пълна подкрепа при 
въвеждането на нови или изменени процеси и мерки.

• ПОСЛЕДВАЩ ДОКЛАД  ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Проверка на статуса на съответствие от документална и практическа гледна точка. Изготвяне на доклад за 
несъответствия и провеждане на тестове на внедрените системи за защита на личните данни – хора, 
процеси, технологии.

• ВЪВЕЖДАЩО И ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Провеждане на обучение по защитата на личните данни, включително курсове за електронно обучение
(презентации, насоки). Провеждане на обучение по защита на личните данни като част от
организационните мерки за защита на данните, прилагани от Вашата компания.

• ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ
Подпомагане разработването на контролен план относно защитата на данните, който да позволи на 
компанията Ви да управлява, проверява, както и непрекъснато да подобрява своята среда за защита на 
данните.

• ПРОДЪЛЖАВАЩО НАБЛЮДЕНИЕ И СЪДЕЙСТВИЕ
Защита на данните на етапа на проектирането във връзка с нови промени и реализации на идеи.

• РЕГУЛАТОРНО СЪДЕЙСТВИЕ
Осигуряване на подкрепа по отношение на въпросите, свързани със защитата на данни, които възникват
при ежедневната дейност на компанията Ви.

• ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Анализ на местното законодателство (при влизане в сила) и оценка на нивото на съответствие във Вашата
компания.

• КОДЕКСИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Подкрепа при изготвянето на кодекси за поведение на секторно ниво.
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