ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА
ЛИЧНИ ДАННИ

между
………………(по-долу наричано „Администратор“) със седалище и адрес на управление:…......
ЕИК:…......., представлявано от..........,
и
„ЛИНК Мобилити“ ЕАД (наричано по-долу „ЛИНК“), със седалище и адрес на управление в
Република България, гр. София, Площад България № 1, Административна сграда на НДК, ет.7,
ЕИК:131094924, представлявано от ………………………….

Данни за контакт с Администратора

Данни за контакт с ЛИНК

Име:

Име:

Длъжност:

Длъжност:

Адрес:

Адрес:

тел.:

тел.:

Адрес на
електронна
поща:

Адрес на
електронна
поща:

1

ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящото Приложение са изложени основните принципи на обработването на лични данни съгласно
действащия договор („Договорът“) за ………………….. („Услуги“) между страните и то представлява
неразделна част от него.
Уговорките в настоящия документ представляват договорът за обработване на данни, сключен между
страните и по-надолу се нарича „Договорът за обработване на данни“.

2

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

2.1

Защита на личните данни

ЛИНК се заема сериозно с въпросите по защитата и сигурността на Личните данни и ще обработва тази
информация съгласно приложимото законодателство в областта на защитата на данните и Договора. Във
връзка с предоставянето на Услугите съгласно Договора, ЛИНК може да обработва Лични данни за Крайни
потребители и други лица, които имат достъп до Услугите. LINK може да разкрива Лични данни на трети
лица, както е посочено в Договорa и/или в настоящия документ и/или както е договорено допълнително
между страните.

2.2

Уведомление за поверителност

Моля разгледайте уведомлението за поверителност за повече информация относно начина, по който
Личните данни ще бъдат обработени във връзка с Услугите. Уведомлението за поверителност ще намерите
тук: https://www.linkmobility.com/privacy/

3

ЦЕЛ НА ДОГОВОРА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

Целта на Договора за обработване на данни е да регулира правата и задълженията съгласно приложимото
законодателство в областта на защитата на данните, свързани с обработването на лични данни от ЛИНК (в
качеството му на лице, обработващо данните) от името на Администратора.
„Законодателство в областта на защитата на данните“ означава Общият регламент 2016/679 на ЕС относно
защитата на данните („ОРЗД“) при влизането му в сила, и националните разпоредби относно защитата на
личния живот в държавата, в която е установен Администраторът, които се изменят, заменят или отменят
периодично, включително законите за прилагане и допълнение на ОРЗД.
„Лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физически лица, които са идентифицирани или
могат да бъдат идентифицирани („Субектът на данни“).
Договорът за обработване на данни има за цел да гарантира, че Личните данни се обработват съгласно
законодателство в областта на защитата на данните, и че те не се използват незаконно, нито пък стават
притежание на която и да било неупълномощена страна.
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4

ОБХВАТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

4.1

Общи разпоредби

Администраторът определя целите и средствата за обработването на Личните данни.
ЛИНК, неговите Подизпълнители и други лица, действащи под ръководството на ЛИНК, които имат достъп
до Личните данни обработват Личните данни само от името на Администратора и съгласно разпоредбите
на Договора и документираните инструкции на Администратора и съгласно Договора за обработване на
данни, освен когато е предвидено друго в приложимото законодателство.
ЛИНК незабавно уведомява Администратора, ако по негово мнение дадена инструкция нарушава
законодателството в областта на защитата на данните. ЛИНК може да разкрива Лични данни на трети лица
когато това е необходимо за предоставяне на Услугите съгласно Договора или когато това се изисква от
императивна разпоредба на закон, за което ЛИНК се задължава да уведоми Администратора
предварително (освен когато такова уведомяване е забранено от императивна разпоредба на закона).

4.2

Обхват на обработването на данни

Договорът за обработване на данни има за предмет обработването на лични данни от страна на ЛИНК от
името на Администратора във връзка с Услугите, както са описани в Договора.

4.3

Цел на обработването на данни

Естеството и целта на обработването, включително операциите и основните дейности, свързани с
обработването, са предоставянето на Услугите, както са описани в Договора.

4.4

Категории лични данни и субекти на данни

Обработването включва обработване на Лични данни, свързани с крайни потребители, клиенти или
служители на Администратора, в зависимост от спецификата на Услугите.
Обработването е свързано със следните категории Лични данни в зависимост от спецификата на Услугите:
•
•

•
•
•

Основни (обикновени) лични данни (като име), данни за контакт (като електронна поща, телефонен
номер и др.).
Специални категории лични данни като данни, разкриващи расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи или данни
за здравословно състояние.
Данни за местоположение като данни от GPS, Wi-Fi и данни за местоположение, произтичащи от
мрежата на ЛИНК(които не са данни за трафик, както е определено по-долу).
Данни за трафик: лични данни, обработени с цел пренасяне на комуникация през електронни
съобщителни мрежи или за изготвяне на сметка за това.
Данни, свързани със съдържанието на комуникация като писма по електронна поща, гласови
съобщения, SMS/MMS, данни за сърфиране и пр.
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5

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът гарантира, че Личните данни се обработват за законни и обективни цели, и че ЛИНК не
обработва повече Лични данни, отколкото се изисква за изпълняване на тези цели.
Администраторът носи отговорност за това да гарантира, че към момента на предаване на Личните данни
на ЛИНК е налице валидно правно основание за обработването на данните, включително че всяко едно
съгласие е дадено изрично, доброволно, недвусмислено и информирано. По искане от страна на ЛИНК,
Администраторът се задължава, в писмен вид, да се отчита за и/или да предоставя документи относно
основанието за обработването.
В допълнение Администраторът гарантира, че на Субектите на данни, за които се отнасят Личните данни е
била предоставена достатъчна информация относно обработването на техните Лични данни.
Всички инструкции, свързани с обработването на Лични данни, изпълнявани по настоящия Договор за
обработване на данни се предоставят най-първо на ЛИНК. В случай, че Администраторът даде инструкции
директно на Подизпълнител, назначен по силата на раздел 12, Администраторът незабавно уведомява за
това ЛИНК. ЛИНК по никакъв начин няма да носи отговорност за каквото и да било обработване, извършено
от Подизпълнителя в резултат на инструкции, получени директно от Администратора и тези инструкции
водят до нарушаване на настоящия Договор за обработване на данни, Договора или законодателството в
областта на защитата на данните.

6

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЛИНК, неговите Подизпълнители и други лица, действащи под ръководството на ЛИНК, които имат достъп
до Личните данни са задължени да опазват поверителността и професионалната тайна във връзка с
обработването на Лични данни и документация за сигурността на данните съгласно приложимото
законодателство в областта на защитата на данните. ЛИНК е отговорно за това да гарантира, че всеки
Подизпълнител или други лица, действащи под негово ръководство се подчиняват на задължението за
опазване на поверителност.
Администраторът има задължение за опазване на поверителност във връзка с всички документи и
информация, получени от ЛИНК, свързани с технически и организационни мерки, предприети от ЛИНК и
неговите Подизпълнители, или друга информация, която ЛИНК иска да запази поверителна.
Задълженията за поверителност продължават да са в сила и след прекратяването на Договора за
обработване на данни.

7

СИГУРНОСТ

Изискванията за сигурност, приложими спрямо обработването на Лични данни от ЛИНК се регулират от
Приложение 1 към Договора за обработване на данни.
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8

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Освен когато е договорено друго или съгласно разпоредбите на приложимото право, Администраторът има
право да иска достъп до Лични данни, които се обработват от ЛИНК от името на Администратора.
Ако ЛИНК или Подизпълнител получи искане от Субект на данни, свързано с обработването на Лични данни,
ЛИНК изпраща това искане на Администратора за предприемане на последващи действия от страна на
Администратора, освен когато е предвидено друго в приложимото право или в инструкциите на
Администратора.
ЛИНК подпомага Администратора в изпълнението на задължението на Администратора да отговаря на
искания за упражняване на правата на Субекта на данни, предвидени в законодателството в областта на
защитата на данните, включително правото на Субекта на данни на (i) достъп до неговите Лични данни, (ii)
поправяне на неговите неточни Лични данни; (iii) изтриване на неговите Лични данни; (iv) ограничаване на
или възразяване срещу обработването на неговите Лични данни; и (v) правото на получаване на неговите
Лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (преносимост на
данните). ЛИНК ще бъде възнаградено за тази помощ по актуалните към съответния момент цени, които то
е определило, освен когато е договорено друго.

9

ДРУГА ПОМОЩ, ОКАЗВАНА НА АДМИНИСТРАТОРА

Ако ЛИНК или Подизпълнител получи искане за достъп или информация от съответния надзорен орган,
свързано с регистрираните Лични данни или дейностите по обработване, предмет на настоящия Договор
за обработване на данни, ЛИНК уведомява Администратора за последващото обработване на това искане
от страна на Администратора, освен когато ЛИНК е оправомощено да обработи това искане.
Ако Администраторът е задължен да извърши оценка на въздействието и/или да се консултира с надзорния
орган във връзка с обработването на Лични данни по настоящия Договор за обработване на данни, ЛИНК
оказва съдействие на Администратора. Администраторът поема всички разходи, направени от ЛИНК,
свързани с оказването на въпросното съдействие.

10 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЛИНК уведомява Администратора без ненужно забавяне след като узнае за нарушение, свързано с
обработването на Лични данни („Нарушение на сигурността на лични данни“). Администраторът е
отговорен за това да уведомява съответните надзорни органи за Нарушението на сигурността на лични
данни.
Уведомлението до Администратора описва като минимум (i) естеството на Нарушението на сигурността на
лични данни, включително, когато е възможно, категориите и приблизителния брой засегнати Субекти на
данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на Лични данни; (ii) вероятните
последици от Нарушението на сигурността на лични данни; (iii) мерките, предприети или предложени за
предприемане от ЛИНК с цел справяне с Нарушението на сигурността на лични данни, включително, когато
е подходящо, мерки за смекчаване на възможните неблагоприятни последици от нарушението.
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В случай, че Администраторът е задължен да съобщи Нарушение на сигурността на лични данни на
Субектите на данни, ЛИНК подпомага Администратора, включително чрез предоставяне на необходими
данни за контакт, ако са налични, на засегнатите Субекти на данни. Администраторът поема всички
разходи, свързани с изпращането на такива съобщения до Субектите на данни. Въпреки това, ЛИНК поема
тези разходи, ако Нарушението на сигурността на лични данни се дължи на обстоятелства, за които ЛИНК е
отговорно.

11

ПРЕДАВАНЕ

Разкриване, предаване на Лични данни или достъп до Лични данни („Предаване“) от държава,
намиращи се извън ЕС/ЕИО („Трета държава“) са възможни само при наличие на одобрение от страна
на Администратора, както е посочено в раздел 13 по-долу и се подчиняват на договорни клаузи според
стандарти на ЕС между Администратора и съответното дружество, намиращо се в Трета държава, или
на друго правно основание за такова предаване или разкриване
12 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Администраторът се съгласява, че ЛИНК може да наема друго лице, обработващо данните
(Подизпълнител), което да съдейства за предоставяне на Услугите и обработването на Лични данни по
Договора като ЛИНК гарантира, че:
i.

ii.

задължения, свързани със защитата на данните, предвидени в този Договор за обработване на
данни и в законодателството в областта на защитата на данните са наложени на всеки един
Подизпълнител с договор в писмена форма ;
Всеки Подизпълнител предоставя достатъчни гаранции за предприемане на подходящи технически
и организационни мерки за спазване на законодателството в областта на защитата на данните и
този Договор за обработване на данни и да предоставя на Администратора и съответните надзорни
органи достъп и информация, необходими за проверка на това спазване на законодателството.

ЛИНК остава напълно отговорно пред Администратора за изпълнението от страна на който и да било
Подизпълнител.

13 ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОИЗПЪЛНИТЕЛИ
ЛИНК поддържа актуален списък с имената и данните за контакт на всички Подпизпълнители и
местоположенията, използвани от тези Подизпълнители за обработването на лични данни от името на
Администратора на адрес https://www.linkmobility.com/list / .
ЛИНК ще актуализира списъка, за да отразява добавянето или подмяната на Подизпълнителите и да
уведоми Администратора най-малко три месеца преди датата, на която новият Подизпълнител трябва да
започне обработването на лични данни. Всяко възражение срещу подобни промени трябва да бъде
предоставено на ЛИНК в рамките на 3 седмици от получаването на уведомлението за това или публикация
на уебсайта. В случай на възражение от страна на Администратора относно добавянето или подмяната на
Подизпълнител, ЛИНК може да прекрати Договора и този Договор за обработване на данни с едномесечно
предизвестие.
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Със сключването на този Договор за обработване на данните, Администраторът предоставя на ЛИНК
пълномощието да сключва стандартни договорни клаузи на ЕС от името на Администратора или да осигури
друго правно основание за Прехвърляне в Трети държави за всеки Подизпълнител, одобрен в съответствие
с процедурата, посочена по-горе. При поискване, ЛИНК предоставя на Администратора копие от
стандартните договорни клаузи на ЕС или описание на друго правно основание за прехвърляне.
ЛИНК оказва разумно съдействие и предоставя достатъчно документация, която да бъде използвана при
независимата оценка на риска от Администратора във връзка с предаването на Лични данни в Трета
държава.

14 ОДИТИ
ЛИНК предоставя на Администратора документация за предприетите технически и организационни мерки
за гарантиране на подходящо ниво на сигурност и друга информация, необходима за доказване на
изпълнението от ЛИНК на неговите задължения по Договора за обработване на данни и съответното
законодателство в областта на защитата на данните.
Съгласно съответното законодателство в областта на защитата на данните Администраторът и надзорният
орган имат право да извършват одити, включително проверки на място и оценки на обработваните Лични
данни, системите и оборудването, използвани за тази цел, предприетите технически и организационни
мерки, включително политиките за сигурност и подобни правила, както и на Подизпълнителите. На
Администратора няма да бъде даден достъп до информация относно другите клиенти на ЛИНК, както и до
информация, която е предмет на задължения за опазване на поверителност.
Администраторът има право да извършва такива одити веднъж годишно. Ако Администраторът назначи
външен одитор за извършване на одити, той следва да бъде обвързан от задължение за опазване на
поверителността.
Администраторът поема всички разходи, свързани с одити, извършени по искане на Администратора,
включително разходи за възнаграждения на ЛИНК за разумно време, прекарано от него и неговите
служители при провеждане на одити на място в помещенията. Въпреки това ЛИНК поема тези разходи, ако
одит разкрие, че то не изпълнява разпоредбите на Договора за обработване на данни и законодателството
в областта на защитата на данните.

15 СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Договорът за обработване на данни действа за времето, през което ЛИНК обработва Лични данни от името
на Администратора.
При неизпълнение на Договора за обработване на данни от страна на ЛИНК или неспазване на
разпоредбите на законодателството в областта на защитата на данните, Администраторът може (i) да
инструктира ЛИНК незабавно да спре по-нататъшното обработване на Лични данни; и/или (ii) незабавно да
прекрати Договора за обработване на данни.
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16 ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕTO
При прекратяване на Договора за обработване на данни и по избор на Администратора, ЛИНК изтрива или
връща всички Лични данни на Администратора, включително резервни копия, освен когато изрично е
предвидено друго в приложимото законодателство.
ЛИНК изготвя писмен документ за Администратора в потвърждение на изтриването на данните съгласно
Договора за обработване на данни и инструкциите на Администратора.

17 ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Никоя от страните няма да носи отговорност пред другата страна за каквито и да било случайни, специални,
последващи илинепреки вреди от какъвто и да било вид (включително, без ограничение, вреди, свързани
с прекъсване на стопанска дейност, загуба на данни, загуба на печалби или подобни), независимо дали са
следствие от неспазване на договор, непозволено увреждане (включително, без ограничение,
небрежност), или друга причина, дори ако е била уведомена за възможното възникване на такива вреди
(заедно „Непреки щети“).
Никоя от страните няма да носи отговорност пред другата страна за:
i.

грешки или забавяния извън разумния контрол на неизправната страна, включително общи
закъснения на интернет или телефонните линии, прекъсване на електрозахранването или
неизправности на машините; или

ii.

грешки, дължащи се на системи или действия, небрежност или бездействия на другата страна,
отговорността за които следва да бъде поета само от тази страна.

Общата и максимална отговорност за всеки период от дванадесет (12) месеца на всяка от страните към
другата страна съгласно която и да било разпоредба на Договора за обработване на данни или всяка една
сделка, предвидена в него, в никакъв случай не надвишава сума, равняваща се на общите суми, платени за
Услугите по Договора през дванадесетте (12) месеца, предшестващи събитието, пораждащо отговорност.
Горните ограничения не се прилагат спрямо вреди, дължащи се на измама, груба небрежност или
умишлено нарушение.

18 УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
Всички уведомления, свързани с Договора за обработване на данни се правят в писмен вид на адреса на
електронна поща, посочен на първата страница от настоящия договор.
В случай, че изменения на законодателството в областта на защитата на данните, съдебно решение или
становище от друг авторитетен източник доведе до различно тълкуване на законодателството в областта
на защитата на данните, или ако изменения на Услугите наложат изменения на настоящия Договор за
обработване на данни, страните си сътрудничат добросъвестно, за да актуализират настоящия договор
съобразно тези изменения.
Всички промени или изменения на настоящия Договор за обработване на данни са валидни, ако бъдат
договорени в писмен вид и подписани от двете страни. В случай на промяна на информацията за контакт,
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посочена на първата страница на настоящия договор, съответната страна уведомява другата възможно найскоро.

19 ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ
При изпълнение и тълкуване на настоящия Договор се прилага законодателството на Република България.
Споровете между страните по Договора се разрешават чрез водене на преговори. Ако не може да бъде
постигнато споразумение, спорът може да бъде отнесен към компетентния съд в гр. София (Софийски
районен съд или Софийски градски съд, в зависимост от това под чия юрисдикция попада спорът).

***
Договорът за обработване на данни е подписан в два екземпляра – по един за всяка страна

Дата:________________

ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

ЗА ЛИНК:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СИГУРНОСТ

1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЛИНК, което съгласно Договора обработва Личните данни от името на Администратора, предприема
адекватни технически и организационни мерки, както е предвидено в законодателство в областта на
защитата на данните и/или мерки, които са наложени от съответния надзорен орган, съгласно
законодателство в областта на защитата на данните или друг приложим законодателен акт, за да гарантира
подходящо ниво на сигурност.
ЛИНК оценява подходящото ниво на сигурност и взема предвид рисковете, свързани с обработването по
отношение на Услугите съгласно Договора, включително риск от неволно или незаконно унищожаване,
загубa, промяна, неразрешено разкриване на или достъп до Лични данни, които биват предавани,
съхранявани или обработвани, по какъвто и да е друг начин.
Всички предавания на Лични данни между ЛИНК и Администратора, или между ЛИНК и което и да е трето
лице, се извършват при достатъчно високо ниво на сигурност, или по друг начин, както е договорено между
Страните.
Настоящото приложение съдържа общо описание на техническите и организационните мерки, които
следва да бъдат предприети от ЛИНК, с цел да се гарантира подходящо ниво на сигурност.
В степента, в която ЛИНК има достъп до такава информация, ЛИНК предоставя на Администратора общо
описание на техническите и организационните мерки, предприети от неговите Подизпълнители с цел да се
гарантира подходящо ниво на сигурност.

2

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

2.1

Физически контрол на достъпа

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен физически достъп до
помещенията и съоръженията на ЛИНК, в които се намират личните данни. Мерките включват:
•
•
•
•
•

2.2

Процедурни мерки и/или системи за физически контрол на достъпа
Заключване на врати или други електронни мерки за контрол на достъпа
Алармена система, видеонаблюдение (CCTV) или други съоръжения за наблюдение
Регистриране на влизанията/ излизанията в съоръжението
Изисквания за идентификация, ключ или други изисквания за достъп

Контрол на достъпа до системи

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен достъп до системите, в които
се намират Личните данни. Мерките включват:
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•

•
•
•
•
•

2.3

Процедури по използване на пароли (включително, например, изисквания по отношение на
дължината или наличието на специални знаци, периодично принудително променяне на паролата
и т.н.)
Достъп до системи, след одобрение от управление на човешките ресурси или ИТ системни
администратори
Никакъв/ ограничен достъп до системите на гости- потребители или анонимни профили
Централно управление на достъпа до системите
Установен ред за ръчно заключване, когато работните места биват оставени без надзор, както и
автоматично заключване в рамките на максимум 5 минути
Ограничения по отношение на използването на преносими информационни носители, като
например флашки/ мемори стикс, CD/DVD дискове или преносими твърди дискове, както и
изисквания за кодиране

Контрол на достъпа до данни

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати достъпа на упълномощени лица до
данни, които са извън дадените им права за достъп, както и да предотврати неразрешен достъп до или
заличаване, променяне или разкриване на Личните данни. Мерките включват:
•
•

2.4

Диференцирани права на достъп, съобразно задълженията
Автоматизирано регистриране на достъпа на потребителите чрез информационни системи

Контрол на въвеждането на данни

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да провери и установи дали и от кого Личните данни са
били захранени в системите, изменени или заличени. Мерките включват:
•
•

•

•

2.5

Диференцирани права на достъп, съобразно задълженията
Автоматизирано регистриране на достъпа на потребителите, както и чест преглед на
регистрационните файлове на защитата (security logs), както и проследяване на потенциални
инциденти
Да се гарантира, че е възможно да бъде проверено и установено на кои органи са били предадени
или може да бъдат предадени или предоставени Личните данни, чрез използване на
комуникационно оборудване
Да се гарантира, че е възможно да бъде проверено и установено кои Лични данни са били въведени
в Системите за обработване на данни, променени или заличени, както и кога и от кого Личните
данни са били въведени, променени или заличени

Контрол на разкриването на информация

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да предотврати неразрешен достъп, променяне или
заличаване при предаване на Личните данни. Мерките включват:
•
•
•

Използването на съвременни начини за кодиране на всички електронни предавания на Лични
данни
Кодиране чрез използване на VPN и HTTPS за отдалечен достъп до, пренос и съобщаване на Лични
данни
Одитна следа за всички предавания на данни
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2.6

Контрол на наличните данни

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да гарантира, че Личните данни са защитени от неволно
унищожаване или загубване. Мерките включват:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7

Често създаване на резервни копия на Личните данни
Съхранение на отдалечени устройства
Използване на защита срещу вируси/ защитни стени (firewalls)
Наблюдение на системи с цел откриване на вируси и пр.
Гарантиране, че качеството на Личните данни не може да бъде влошено поради неправилно
функциониране на системата
Гарантиране, че инсталираните системи могат да бъдат възстановени при прекъсване
Непрекъсваемо захранване (UPS)
Процедури за непрекъснатост на дейността

Контрол на отделното обработване

ЛИНК ще предприеме пропорционални мерки, за да гарантира, че Личните данни, събирани за различни
цели се обработват отделно. Мерките включват:
•
•

2.8

Ограничения относно достъпа до Лични данни, съхранявани за различни цели, съобразно
задълженията
Разделяне на бизнес ИТ системите

Контрол на възложените /възложените за подизпълнение дейности

ЛИНК прилага мерки, за да гарантира, че в случай на възложено обработване на Лични данни, те се
обработват стриктно съгласно инструкциите на Администратора. Мерките включват:
•
•

2.9

Ясно формулиране на инструкциите по договора
Наблюдение на изпълнението на договорите

Обучение и осведоменост

ЛИНК гарантира, че всички служители са осведомени за установения ред във връзка със сигурността и
поверителността чрез:
•
•

Ясни разпоредби, съдържащи се в трудовите договори относно поверителността, сигурността и
спазването на вътрешните процедури
Вътрешни процедури и курсове относно изискванията за обработване на Лични данни, целящи
постигане на осведоменост.
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