СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ
ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
I.

Предназначение на процедурата

Съветът за електронни медии получава съгласие за обработване на лични данни, когато не
се прилага друго правно основание. Съгласието на субекта на данните е едно от правните
основания за обработката на неговите лични данни и попада в обхвата на настоящата
процедура.
Съгласието на субекта на данните се определя като всяко свободно изразено, конкретно,
информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством
изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му, свързаните с
него лични данни да бъдат обработени.
Изрично съгласие е необходимо за обработката на специалните категории лични данни,
разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или
философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на
генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на
физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или
сексуалната ориентация на физическото лице.
II. Нормативна уредба


Член 4, точка 11 и член 7 от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД)

III. Задължения и роли
Като администратор на данни, Съветът за електронни медии отговоря съгласно ОРЗД за
получаване на съгласие от субекта на данните. Длъжностното лице по защита на данните
следи за спазването на правилата за получаване на съгласието в съответствие с
изискванията на настоящата процедура.
IV. Ход на процедурата
1.

Получаване на съгласие от субекта на данните

Съветът за електронни медии предоставя ясна Декларация за поверителност (уведомление
за поверително третиране на личните данни), за да гарантира, че съгласието е информирано
и че субектът на данни е информиран за правата си във връзка с обработката на личните му
данни.
За да може получаването на съгласието да е правно валидно, Съветът за електронни медии
документира и доказва, че:
 е налице съгласие от субекта на данните за обработката на неговите лични данни,
респ. че е дадено изрично съгласие за чувствителни лични данни;
 съгласието е дадено за една или повече конкретни цели;
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 съгласието на субекта на данните е ясно различимо от всеки друг въпрос, отнасящ се
до субекта на данните;
 съгласието на субекта на данните е разбираемо и достъпно, като се използва прост и
ясен език;
 субектът на данните е информиран преди да даде съгласието си за правото си да
оттегли съгласието си;
 субектът на данните е информиран, че оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото
оттегляне;
 обработването на данни е ограничено до посоченото в договора и е обвързано с
изричното съгласие, дадено от субекта на данните.
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