
 

 

 

Защо GDPR? 
GDPR (General Data Protection Regulation) или общ Регламент относно защита на 

личните данни (ЕС 2016/679) от Европейския Съюз (закон) влиза в сила от 25 Май, 2018г. 

и установява нови строги правила за защита на данните при събиране, съхранение и 

обработка на лични данни. Регламентът е валиден за всички европейски страни членки и 

има характер на закон за всички български граждани и институции. Не е необходимо 

приемането му с изричен акт от страна на българския Парламент, тъй като европейското 

законодателство е с предимство пред националното и се прилага директно след влизането 

му в сила!!! 

 

Обхват 
Медиците обработват лични данни на пациенти и “специални” категории лични 

данни (данни за физическото и психическо здраве, биометрични, генетични  данни), което 

прави съответствието с Регламента /GDPR/ АБСОЛЮТНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. При 

несъответствие се налагат огромни финансови глоби до 4% от годишния оборот 

или до 20 млн. Евро.  

В случай на установяване на такова нарушение, освен компетентния орган КЗЛД 

/Комисия за защита на личните данни/, който издава Акт и може да Ви санкционира по 

административен ред с тези огромни глоби, отговорността Ви може да бъде ангажирана и 

от съответното лице спрямо, което сте допуснали нарушението. Това лице може да заведе 

отделно гражданско дело срещу Вас на стойност симетрична с глобата наложена Ви от 

КЗЛД и да претендира изплащане на неимуществени вреди в резултат на допуснато от Вас 

нарушение на правата му, защитени от Регламента. 

 

Какво трябва да знаете:  

 

1. Отговаряте ли на изискванията на закона?   

2. Кои са пропуските във Вашата практика?   

3. Какво задължително трябва да направите, за да спазите закона?  

4. Как да спазите закона сега и занапред?  

 

Кой може да поиска проверка от КЗЛД ? 

1. Всеки Ваш пациент 

2. Ваш служител 

3. Или Ваш недобросъвестен конкурент 
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Рискът е голям, решението е лесно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унифицирано решениe 
Има унифицирано решение за всяка медицинска практика - МедикаТест.  

 

Какво включва МедикаТест? 

 

 

1. Индивидуален тест за оценка на 

съответствие 

2. Подробен доклад с пропуските 

на вашата практика 

3. Препоръки: правни, 

организационни и технологични 

4. Решението включва и: 

❏  Пълен пакет с документи съгласно 

добрите медицински практики за 

работа с личните данни - правни 

и процедурни темплейти 

❏  Препоръки за ИТ сигурност 

❏  Оценка на въздействие 

❏  Оценка на риска 

❏  Обучение  
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Цена 

 
Продукт 1 

Продукт “Медика Тест”, включващ изброените по-горе услуги: еднократна такса от 249 лв. 

с вкл. ДДС 

Отстъпка за редовни членове на НСОПЛБ в размер на 25% от посочената цена или 

специална цена от 199 лв. 

 

 

Продукт 2 – в продажба не по-рано от Ноември 2018г 

 

Продукт “GDPR Профилактика”: 21лв. на месец или 252 лв. еднократна годишна такса с 

вкл.ДДС 

Отстъпка за редовни членове на НСОПЛБ: 15лв. на месец или 150 лв. еднократна годишна 

такса с вкл.ДДС 

Продуктът включва: 

● Актуализация на документи и бланки  

● Актуализация на процеси, процедури и вътрешно-фирмени правила свързани с 

обработката на личните данни 

● Регулярни обучения по GDPR 

● Регулярна оценка на риска според изискванията на регламента 

● Юридическа помощ и консултации в рамките на регламента 
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