
 
 

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД  

(Топлофикация Варна) пази 

вашите лични данни, 

стремейки се да отговори 

напълно на изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 

“Veolia Energy Varna” EAD 

(Varna Thermal Power Plant) 

protect your personal data and 

make an effort to be fully 

compliant with the 

requirements of Regulation 

(EU) 2016/679 

Какво представлява GDPR? What is GDPR? 

GDPR или General Data Protection 
Regulation е новият Регламент (ЕС) 
2016/679 или Общ регламент относно 
защитата на данните („Регламент“), 
отнасящ се до защитата на личните 
данни на територията на Европейския 
съюз („ЕС“), приет през 2016 г. и пряко 
приложим за всички държави от ЕС от 25-
ти май 2018 г. 

GDPR or General Data Protection 
Regulation is the new Regulation (EU) 
2016/679 (“Regulation”), referring to the 
protection of personal data on the 
territory of the EU, adopted in 2016 and 
directly applicable in all EU member states 
as of 25 May 2018.  

Регламентът замества досегашния 
регулаторен режим, установен по силата 
на Директива 95/46/EC и ще изисква 
значителна реорганизация на процесите 
по събиране и защита на личните данни. 

The Regulation replaces the previous 
regulatory framework, established on the 
basis of Directive 95/46/EU and requires 
considerable reorganization of the 
processes of collection and protection of 
personal data.  

Новите изисквания на ЕС за GDPR 
означават за бизнеса значителни 
инвестиции от време и средства за 
промяна на системите, процесите, 
политиките и договорите. 

The new requirements of the EU under the 
GDPR would lead to considerable 
investment of time and resources for 
businesses in order to modify their 
systems, processes, policies, and 
contracts.  

Глобите при неспазване на изискванията 
са изключително високи – 20 милиона 
Евро или 4% от годишния оборот на 
фирмата. 

The fines for non-compliance with the 
requirements are exceptionally high – 
EUR 20 million or 4% of the annual 
turnover of the company.  

Във връзка със тези промени, Комисия за 
Защита на лични данни стартира 
процедура по обществено обсъждане на 
Проект за Закон за изменение и 
допълнение на Закона за защита на 
личните данни. За разлика от 
досегашната уредба, със законопроекта 

Taking into account these changes, the 
Data Protection Agency has started a 
procedure for the public discussion of the 
Draft Law Amending and Supplementing 
the Law on Personal Data Protection. In 
contrast to the current regulatory 
framework, the Draft Law unifies the data 



 
се унифицират разпоредбите за защита 
на личните данни на национално ниво. 
По този начин се цели осигуряване на 
хомогенно и високо ниво на защита на 
личните данни и улесняване на обмена 
на информация с компетентните органи 
на другите държави членки на ЕС, което 
има решаващо значение за ефективното 
осъществяване на това сътрудничество. 
Първоначално обявеният срок за 
приключване на общественото 
обсъждане е 14.05.2018 г., но 
впоследствие този срок бе удължен до 
30.05.2018 г. 

protection rules at the national level. This 
aims at securing a unified approach and a 
high level of personal data protection and 
at facilitating the data exchange with the 
competent authorities of the other EU 
Member States, which would have a 
decisive impact on the effective 
implementation of such cooperation. The 
deadline for completing the public 
discussions was initially announced to be 
14 May 2018 but was later extended to 30 
May 2018.  

До кого се отнася GDPR 

регулацията? 
Who does the GDPR concern? 

 

Регламентът има разширен 
териториален обхват спрямо 
предишната Директива. 

The Regulation has more broad territorial 
scope, compared to the previous 
Directive.  

GDPR се отнася и прилага по 
отношение на дружествата, които: 

GDPR concerns and applies to 
companies that: 

- са установени в ЕС, както сме ние от 
“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД , 
независимо от това дали обработката 
се извършва в ЕС; 

- are based in the EU (as we, “VEOLIA 
ENERGY VARNA” EAD, are), 
regardless of whether the processing 
takes place in the EU; 

- не са установени в ЕС, но предлагат 
стоки или услуги на лица, базирани в 
ЕС (безплатно или платени); или 

- are not based in the EU but offer goods 
or services to persons, established in 
the EU (free of charge or against 
consideration); or 

- не са установени в ЕС, но наблюдават 
поведението на жителите на ЕС. 

- are not established in the EU but 
monitor the conduct of EU residents.  

 

Какво точно са лични данни? What exactly is personal data? 

Какво точно се разбира под „лични 
данни“ е въпрос с нееднозначен отговор. 
Всички данни подлежат на преценка дали 
са лични, според това дали чрез тях би 
могло да се идентифицира дадено лице. 
Това е и критерият, по който ние от 
“ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД  се 
водим при преценката си за едни или 
други данни.  

What exactly should be understood by 
“personal data” is a question without a 
precise answer. All data is subject to an 
assessment as to whether it is personal on 
the basis of whether a particular person 
can be identified from the data. This is the 
criterion, which we, “VEOLIA ENERGY 
VARNA” EAD, follow when assessing a 
particular set of data.  



 

„Лични данни“ означава всяка 
информация, свързана с 
идентифицирано или 
идентифицируемо живо физическо 
лице. Отделни данни, които сами по себе 
си не представляват лични данни, когато 
се съберат заедно, могат да доведат до 
идентифициране на конкретно лице, 
също представляват лични данни. 

‘Personal data’ means any information 
relating to an identified or identifiable 
living natural person. Separate pieces of 
data, which are not personal data in 
themselves, could be considered to be 
personal data, if they, taken in their 
entirety, can lead to the identification of a 
particular person.  

Примери за лични данни: Examples of personal data: 

- собствено име и фамилия; - first name and surname; 

- домашен адрес; - home address 

- имейл адрес, като например 
име.фамилия@дружество.com; 

- email address such as 
name.surname@company.com; 

- номер на картата за самоличност; - ID card number; 

- данни за местоположение (напр. 
функцията за данни за 
местоположение на мобилен 
телефон); 

- location data (e.g. the location data 
function on a mobile phone); 

- адрес на интернет протокол (IP); - internet protocol address (IP); 

- идентификационен номер на 
„бисквитка“; 

- “cookie” identification number; 

- рекламния идентификатор на вашия 
телефон; 

- the advertising ID of your phone; 

- данни, съхранявани от болница или 
лекар, които биха могли да бъдат 
символ, който уникално 
идентифицира дадено лице. 

- data collected by hospitals or 
physicians such as a symbol, which 
could uniquely identify a particular 
person.  

Кога е налице обработка на 

лични данни? 

What is personal data 

processing? 

Обработка на лични данни по смисъла на 
Регламента е налице, когато се 
осъществява чрез: 

Personal data processing, as defined in 
the Regulation, is processing performed: 

- изцяло или частично с 
автоматизирани средства; или 

- wholly or partly by automated means; 
or 

- освен с автоматизирани средства и 
под формата на система за 
картотекиране. 

- besides by automated means, as a 
part of a filing system. 

mailto:име.фамилия@дружество.com
mailto:name.surname@company.com


 

Извън материалния обхват на GDPR 
попадат случаите когато: 

The following situations fall outside of the 
material scope of the GDPR: 

- фирмите попадат извън обхвата на 
законодателството на ЕС; 

- companies, which fall outside of the 
scope of EU law; 

- данните са свързани с въпросите на 
националната сигурност, изрично 
изключени от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС); 

- the data is related to issues of national 
security, explicitly excluded from the 
Treaty on the European Union (TEU); 

- дейността е извършвана от 
физическо лице в рамките на чисто 
лична или домашна дейност; 

- the activity is performed by a natural 
person in the course of a purely 
personal or household activity; 

- данните са свързани с полицейски 
или наказателно-правни въпроси; или 

- the data is related to policing and 
criminal law issues; or 

- дейностите или данните са изключени 
по силата на национална дерогация 
(отмяна на закон) – изключение. 

- the activities or the data are excluded 
on the basis of a national derogation 
(repealing of a law) – exception; 

В обхвата влизат както данните, които се 
обработват от самия бизнес, така и 
данните, които се обработват от негово 
име, като: 

The scope covers the data, which is 
processed by the business itself, as well 
as the data, which is processed on its 
behalf, such as: 

- продавачи; - sellers; 

- доставчици на услуги; - purveyors; 

- свързани субекти като клонове, 
представителства, дъщерни 
дружества; 

- interconnected subjects like branches, 
representing offices, subsidiaries;   

- доставчици на „облачни“ услуги. - Suppliers of “Cloud” services 

От значение е и в каква роля по 
отношение на данните е позициониран 
бизнеса – дали като обработващ или като 
администриращ лични данни, като този, 
които контролира данни, е с повече 
задължения. 

It is important to note down the connection 
of the business pertaining to the data – is 
it processing or administering the personal 
data, as those who are controlling the 
data, have more obligations. 

Възможни примери за обработване на 
лични данни са:  

Examples for dealing with personal 
data: 

- ръководене на персонала и 
управление на платежните 
ведомости; 

- managing employees and supervision 
of payment sheets; 



 

- достъп до/консултиране на база 
данни за контакти, която съдържа 
лични данни; 

- access to/consulting of data base for 
contacts, with included personal data; 

- изпращане на промоционални 
имейли; 

- sending of promotional emails; 

- унищожаване чрез нарязване на 
документи, съдържащи лични данни; 

- shredding documents having personal 
data 

- публикуване/поставяне на снимка на 
човек на даден уебсайт; 

- publishing/posting on a website a 
picture of a given person 

- съхраняване на IP адреси или MAC 
адреси; 

- keeping IP and MAC addresses 

- видеозапис (видеонаблюдение). - filming (video surveillance) 

За каква информация следим 
във “ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ 
ВАРНА“ ЕАД  при анализа на 
данните, които обработваме? 

What information are we at 
“VEOLIA ENERGY VARNA” 
EAD looking for when 
analyzing the data? 

Това, към което се отнасяме с особено 
внимание е: 

Special attention is paid to: 

- дейностите по обработка на лични 
данни на бизнеса, като например как 
бизнеса събира, използва, споделя 
и/или по друг начин обработва лични 
данни; 

- dealing with personal data of the 
business including the way the 
business collects, uses, shares and/or 
administers personal data; 

- различните видове лични данни, 
включени в тези дейности по 
обработка; 

- different types of personal data 
included in this administration of the 
data  

- различните видове субекти на данни и 
мястото на пребиваване; 

- different types of subjects of data and 
existing address 

- основанието ни за обработка на лични 
данни; 

- our reasons for data administration 

- лицата, които имат достъп до личните 
данни, както обработващите данни, 
така и трети страни; 

- persons who have access to personal 
data – those administering the data 
and third parties; 

- видовете разкрити лични данни; - types of revealed (exposed) personal 
data 

- различните бизнес системи, които 
съхраняват или обработват лични 
данни, включително електронни бази 
данни и хората, отговорни за тези 
системи; 

- different business systems keeping 
and administering personal data, 
including electronic personal data and 
the persons responsible for these 
systems; 



 

- географските местоположения, в 
които фирмата съхранява лични 
данни; 

- physical addresses where the 
company keeps personal data; 

- потоците на електронни лични данни, 
включително прехвърляне на данни, 
споделяне, съхранение, излизане и 
точки за унищожаване; 

- streams of electronic personal data, 
including data transfer, sharing, 
keeping, leaving and points for 
disposal;   

- какъв е периодът на съхранение на 
лични данни във фирмата съобразно 
спецификата им; 

- what is the period for keeping the 
personal data in the company 
according to its specifics;  

- контролите за сигурност и защитните 
механизми, използвани за защита на 
личните данни. 

- what are the controls for security and 
protection used for safeguarding 
personal data. 

Извършване на обичайна 
дейност във “ВЕОЛИЯ 
ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД  

Our everyday activities at 
“VEOLIA ENERGY VARNA” 
EAD 

Във всеки един момент от извършване на 
обичайната си дейност ние от “ВЕОЛИЯ 
ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД : 

When performing our daily work, we at 
“VEOLIA ENERGY VARNA” EAD: 

- сме наясно какви са правните 
основания, на базата на които 
събираме лични данни; 

- are conscious on what legal bases we 
collect personal data; 

- сме сигурни, че зад всички лични 
данни стои съгласие, ако такова се 
налага; 

- are sure that behind each personal 
data there is a concurrence if one is 
needed;  

- не използваме стари данни за ново 
предназначение, различно от целите, 
за които е дадено първоначалното 
съгласие; 

- we do not use old data for a new 
purpose different from the basically 
intended one; 

- сме преработили договорите с 
контрагентите така, че да отговарят 
на новите изисквания; 

- we have reworked all contracts with 
our counterparts so that they meet the 
new requirements; 

- сме анализирали и защитили личните 
данни, които бизнесът притежава за 
служителите и клиентите си; 

- we have analyzed and protected all 
personal data which the business has 
of its employees and clients; 

- сме въвели подходящи технически и 
организационни предпазни мерки, 
които гарантират сигурността на 
личните данни, включително защита 
срещу неразрешено или 
незаконосъобразно обработване и 
срещу случайна загуба, унищожаване 

- we have undertaken suitable technical 
and administrative protective 
measures using appropriate know-how 
guaranteeing personal data security, 
including safeguarding against 
unacceptable and unlawful managing 



 
или повреждане, като се прилага 
подходяща технология. 

and against random lost, demolition or 
destruction. 

Кой отговаря за защитата на 
личните данни в България? 

Who is in charge of the 
personal data protection in 
Bulgaria? 

Както и до сега, това ще остане 
Комисията за защита на личните 
данни, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1592, бул. „Проф. 
Цветан Лазаров” № 2, тел: 02 915 3 518, 
ел. поща:  

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg,  

уеб страница: www.cpdp.bg 

It still is The Commission for Personal 
Data Protection, with seat and 
administrative address at. 2, Prof. Tzvetan 
Lazarov Blvd., 1592, Sofia, tel. 02 915 3 
518, e-mail: 

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, 
web address: www.cpdp.bg  

Допълнителна информация 
относно мерките, които сме 
предприели за защита на 
личните данни и Вашите 
права, може да получите от: 

Additional information on the 
measures we have taken to 
protect your personal data and 
your rights can be obtained 
from: 

Име:                Мария Калайджиева 

Ел. Поща:   gdpr.bg@veolia.com 

Name:                Maria Kalaydjieva  

E-mail:   gdpr.bg@veolia.com 

С поздрав, 

 

Екипът на “Веолия Енерджи Варна“ ЕАД   

Best Regards, 

 

The team of “Veolia Energy Varna” EAD  

 
 
25.05.2018 
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