Информация относно Националния орган за защита на данните и свободата на информацията

Задачите на функциониращия от 1 януари 2012 г. Национален орган за защита на данните и свободата на
информацията (съкратено: NAIH) са проверяването и подпомагането на прилагането на правата във
връзка със защитата на личните данни, както и достъпа до обществена и публична поради обществен
интерес информация, с подобни, но по-големи правомощия от тези на функциониращия преди това
комисар за защита на данните.
Неговата дейност се регулира преди всичко от закон CXII от 2011 г. за правото на информационно
самоопределение и свободата на информацията. Съгласно него:
-

-

-

лични данни са всяка информация, извод, отнасящи се до дадено физическо лице, като
например име, данни за контакт (електронен адрес, домашен адрес, телефонен номер и т.н.),
образование, доходи, или даже оценката на работата или платежоспособността му;
обществена информация са данните, управлявани от държавните органи или органите на
местното самоуправление, от притежаваните от тях организации, и от фирми, управляващи
обществени средства, например, споразумения, договори, повечето от данните в търговския
регистър,
публична поради обществен интерес информация са такива лични данни, чиято публичност се
регулира със закон, например, име, длъжност, заплата на ръководителите на държавни органи
или името на ръководителя на стопанско дружество.

Заявителите на получаваните от NAIH жалби обикновено се оплакват, че са били незаконно обработени
техните лични данни или не са им осигурили достъп (или той е бил ограничен) до обществена и
публична поради обществен интерес информация. Препоръчително е жалбата да се отправи първо към
управляващия данните, за да коригира евентуалното нарушение в рамките на собствената си
компетенция. Ако това не доведе до резултат, NAIH, в рамките на т.нар. разследваща процедура,
разглежда жалбата и призовава за прекратяване на нарушението.
При безрезултатност на призоваването, или служебно, ако обстоятелствата на противозаконното
управление на данни го обосновават (случаят засяга много голям брой хора или може да причини
голямо накърняване на интереси, щети) в случаите по защита на данните има възможност за
провеждане на т.нар. административна процедура, при която може да бъде наложена глоба по защита
на данните в размер до десет милиона форинта.
Правото на достъп до обществена информация е основно право, тоест във връзка с прилагането на
свободата на информацията, органите, предоставящи обществени услуги имат двойно задължение: от
една страна, трябва да публикуват на уеб сайта указаните в закона данни, от друга страна, трябва да
изпълняват отправените към тях искания за данни. Към NAIH могат да се подават жалби, ако не
публикуват данните, или данните са непълни, остарели, евентуално са определени прекалено високи
разходи за изготвяне на копия.
NAIH води регистър на защитата на данните.
Одитът по защита на данните е такава – извършвана срещу заплащане – услуга на NAIH, която може да
бъде инициирана от управляващия данните, даже преди започване на планираното управление на
данните. Изготвеният анализ включва идентифицираните рискове, обръща внимание на практики, които
противоречат на закона, съответно може да формулира предложения за отстраняването им.

От 1 октомври 2015 г. подобна на тази дейност ще бъде инициираната също по молба на управляващия
данни процедура за одобряване на т.нар. задължително организационно регулиране, която ще улесни
за управляващите данни предаването на данни в чужбина (извън Европейското икономическо
пространство), осигурявайки чрез доброволно поемане на ангажимент подходящото ниво на защита на
личните данни.
Важна задача на органа е служебното провеждане на процедура за надзор на тайните, която проверява
класификацията на националните класифицирани данни (разбираемо: държавни тайни), и с решение
може да поиска прекратяването на тяхното държане в тайна – ако извършилият квалификацията не е
съгласен с решението на NAIH, той трябва да оспори решението пред съда.
Като национален орган за защита на данните NAIH участва в международното сътрудничество в ЕС и
извън ЕС, като например извършва надзора над защитата на данните на Шенгенската информационна
система (SIS), Европол, Визовата информационна система (CIS) в Унгария. Подробните условия за
подаване на жалби във връзка със защитата на данните могат да се намерят на уеб сайта на NAIH в
рубриката „Информация, свързана с международни въпроси”.
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