Защита на лични данни
No Въпрос
1. В отговор от 16.08.2018 г. е посочено, че Летище София ЕАД
(ЛС ЕАД) че обработването на лични данни, извършвано от
дружеството е съобразено изцяло с изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните или ОРЗД). Моля да предоставите
описание на дейностите, които ЛС ЕАД в качеството си на
администратор на лични данни е предприел във връзка с
въвеждане на изискванията на ОРЗД.

2.

Извършен е одит (вътрешен или външен) на ЛС ЕАД
относно дейностите и процедурите по обработване на лични
данни във връзка с влизането в сила на ОРЗД? Ако да, то
моля да ни предоставите информация за резултатите и
заключенията от този одит.

Отговор
Извършен е външен одит от Адвокатско дружество „Илиева,
Вучева и Ко.“, касаещ дейностите и процедурите по
обработване на лични данни във връзка с влизането в сила на
ОРЗД. След завършване на одита е проведено обучение на
служителите на „Летище София“ ЕАД, относно прилагането
на ОРЗД. Изготвени са всички, изискуеми от ОРЗД
процедури, правила и политики за защита на личните данни
при функциониране на „Летище София“ ЕАД и ще бъдат
предоставени официално на Летище София ЕАД до
07.09.2018 г. от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и
Ко.“ В процес е извършването на технически одит на
информационните системи на „Летище София“ ЕАД. Когато
приключат и двата одита всички процедури, правила и
политики за защита на личните данни изготвени от двете
консултантски фирми ще бъдат предложени за одобрение на
УС „Летище София“ ЕАД
Да, извършен е външен одит на „Летище София“ ЕАД
относно дейностите и процедурите по обработване на лични
данни във връзка с влизането в сила на ОРЗД от Адвокатско
дружество „Илиева, Вучева и Ко.“
Има изготвен доклад с резултатите от външния одит за правно
съответствие, който съдържа елементи от Националната
програма за сигурност в гражданското въздухоплаване и
представлява чувствителна информация. и е с чуствителни
данни.
В процес е извършването на външен одит на
информационните системи на „Летище София“ ЕАД относно
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дейностите и процедурите по обработване на лични данни във
връзка с влизането в сила на ОРЗД от фирма Аматас.
„Летище София“ ЕАД е в процес на въвеждане на
изискванията на ОРЗД и към настоящия момент не е
финализирано приемането на пълната документация относно
обработването на личните данни, на основание извършен
външен одит от Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и
Ко.“, касаещ дейностите и процедурите по обработване на
лични данни във връзка с влизането в сила на ОРЗД. След
завършване на одита е проведено обучение на служителите на
„Летище София“ ЕАД, относно прилагането на ОРЗД.
Изготвени са всички, изискуеми от ОРЗД процедури, правила
и политики за защита на личните данни при функциониране
на „Летище София“ ЕАД и ще бъдат предоставени официално
на Летище София ЕАД до 07.09.2018 г. от Адвокатско
дружество „Илиева, Вучева и Ко.“
Вижте отговора по въпрос 1 по-горе. Мерките и действията,
предприети във връзка с обработването на лични данни на
служителите на „Летище София“ ЕАД са част от всички
такива предприети за привеждане на цялостната дейност на
дружеството в съответствие с изискванията на ОРЗД.

3.

Към настоящия момент имплементирани ли са изискванията
на ОРЗД спрямо процесите по обработване на личните
данни? Моля да ни предоставите за преглед документацията
относно обработването на лични данни, приета от ЛС ЕАД
във връзка с изпълнение на изискванията на ОРЗД.

4.

Съгласно условията на концесионния договор от Началната
дата на Концесията, Концесионерът трябва да наеме на
трудов договор всеки Служител при същите условия. В тази
връзка, моля да предоставите информация относно мерките
и действията, предприети във връзка с обработването на
лични данни на служителите на „Летище София“ ЕАД. В
допълнение, моля да ни предоставите документите
(политики, правила, уведомления за прозрачност, процедури
и други), приети от ЛС ЕАД с оглед изпълнение на
изискванията на ОРЗД, свързани с обработването на лични
данни на служителите на Летище София ЕАД.
В отговор на въпрос от 16.08.2018 г. бе посочено, че ЛС ЕАД „Летище София“ ЕАД обработва лични данни в качеството си
обработва лични данни и в качеството си на обработващ на обработващ лични данни, само и единствено за
лични данни. Освен с авиокомпании, с какви други авиокомпании.
категории администратори на лични данни ЛС ЕАД има
сключени договори за обработване на лични данни?
Актуализирани ли са договорите за обработване на лични

5.
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данни в съответствие с новите изисквания, въведени с чл. 28
от ОРЗД?
Моля да ни предоставите за преглед договорите по чл. 28 от
ОРЗД (договор с обработващ лични данни). Само в случай,
че това е невъзможно, то моля да ни предоставите примерен
(типов) договор по чл. 28 от ОРЗД, сключван от ЛС ЕАД.
6.

Обработва ли ЛС ЕАД лични данни на физически лица
(„субекти на данни“) въз основа на съгласие за обработване
на лични данни? Ако да, то моля да разясните на кои
категории субекти на данни личните данни се обработват въз
основа на съгласие и с какви цели се обработват тези лични
данни. Изпълнени ли са изискванията на ОРЗД по отношение
на съгласието като основание за обработване на лични
данни?

Да, „Летище София“ ЕАД обработва лични данни на
физически лица, въз основа на съгласие за обработване на
лични данни.
„Летище София“ ЕАД събира данни за име, фамилия, имейл
и телефон за целите на изпращане на новини, промоции в
търговските обекти на летището, както и други търговски
съобщения, свързани с дейността на Дружеството.
Летище София“ ЕАД събира данни за лица под 16 г. и данни
за техните родители, за целите на провеждане на
организирана ученическа визита, с образователна и
развлекателна цел, на територията на „Летище София“ ЕАД,
като данните са необходими за издаване на пропуск за достъп
до критична част на зоната с ограничен достъп.
Когато приключат и двата одита всички процедури, правила
и политики за защита на личните данни изготвени от двете
консултантски фирми ще бъдат предложени за одобрение на
УС
Създадени са процедури, които предвиждат как да се
изпълняват изискванията на ОРЗД в горните случаи и същите
се изпълняват при работата на „Летище София“ ЕАД.

7.

Моля да ни предоставите за преглед регистърът по чл. 30, Регистърът по чл. 30, пар. 1 от ОРЗД за дейностите по
пар. 1 от ОРЗД за дейностите по обработване на лични обработване на лични данни, водени от „Летище София“ ЕАД
в качеството му на администратор на лични данни ще бъде
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8.

9.

данни, водени от ЛС ЕАД в качеството му на администратор предоставен до 07.09, след като се представи официално на
на лични данни.
„Летище София“ ЕАД от Адвокатско дружество „Илиева,
Вучева и Ко.“
Моля да ни предоставите за преглед регистърът по чл. 30, Регистърът по чл. 30, пар. 2 от ОРЗД за дейностите по
пар. 2 от ОРЗД за дейностите по обработване на лични обработване на лични данни, водени от „Летище София“ ЕАД
данни, водени от ЛС ЕАД в качеството му на обработващ в качеството му на администратор на лични данни ще бъде
лични данни.
предоставен до 07.09, след като се представи официално на
„Летище София“ ЕАД от Адвокатско дружество „Илиева,
Вучева и Ко.“
Въведена ли е вътрешна процедура относно упражняване на Когато приключат и двата одита всички процедури, правила
„правото на преносимост“ на субектите на данни?
и политики за защита на личните данни изготвени от двете
консултантски фирми ще бъдат предложени за одобрение на
УС „Летище София“ ЕАД.

10. ЛС ЕАД взема ли решения, основаващи се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, по
отношение на субектите на данни?
11. ЛС ЕАД обработва лични данни в качеството на „съвместен
администратор“? Ако да, то моля разяснете целите на
обработването, както моля да посочите заедно с кои
администратори на лични данни.
12. Приета ли е вътрешна процедура за предприемане на мерки
и действия при установяване на нарушения на сигурността
на личните данни от ЛС ЕАД? Moля ни да ни я предоставите
за преглед.

Не, „Летище София“ ЕАД не взема решения, основаващи се
единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране.
Не, „Летище София“ ЕАД не обработва лични данни в
качеството му на съвместен администратор.

13. Извършвана ли е оценка на въздействието върху защитата на
личните данни по чл. 35 от ОРЗД? Моля да ни предоставите
становището на назначеното длъжностно лице по защита на
личните данни във връзка с необходимостта от извършаване
на оценка на въздействието. Моля да ни предоставите

Не, не е извършвана оценка на въздействието върху защитата
на личните данни по чл. 35 от ОРЗД, доколкото е преценено,
че не са налице фактите и обстоятелствата, които биха
изсквали извършването на такава.

Когато приключат и двата одита всички процедури, правила
и политики за защита на личните данни изготвени от двете
консултантски фирми ще бъдат предложени за одобрение на
УС „Летище София“ ЕАД.
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доклада от тази оценка. Какви технически и организационни
мерки са предприети от ЛС ЕАД във връзка с резултатите от
тази оценка.
14. Извършва ли ЛС ЕАД предаване на лични данни към
държави извън ЕС/ЕИП? Ако да, то моля да посочите какъв
инструмент(и) за предаване на лични данни използва ЛС
ЕАД и/или какви подходящи гаранции по чл. 46, параграф 2
от ОРЗД са приложени?

15. Моля да ни предоставите информация относно вида на
специалните категории лични данни, които се обработват от
ЛС ЕАД. Моля да посочите категориите субекти на данни,
чиито специални категории лични данни се обработват
(различни от служителите на ЛС ЕАД), целите на това
обработване, както и правното основание затова.

Да. „Летище София“ ЕАД предава лични данни към държави
извън ЕС/ЕИП. Предаването се случва чрез софтуер Amadeus
CRS, който изпраща данните за пътника до U.S. Citizenship
and Immigration Services (USCIS). Приложимата гаранция по
чл. 46, параграф 2 от ОРЗД е буква а) инструмент със
задължителен характер и с изпълнителна сила между
публичните органи или структури.
Дружеството събира специални категории лични данни –
данни за здравословното състояние и данни, свързани с
присъди и нарушения. Медицинските свидетелства се
събират по изрично искане на Дружеството. Документите, в
които се отразяват Специални категории данни са:
медицинско свидетелство, копие от болничните листове,
данни за здравен статус, включително ръст, тегло, прекарани
заболявания, удостоверение от психодиспансер, че
служителят не се води на отчет, включително удостоверение
за психично здраве след проведена беседа, както и
допълнителни данни за заболявания, предоставени от трудова
медицина, Експертните решения на ТЕЛК. Дружеството
събира и свидетелства за съдимост, които изисква изрично от
работниците, и Дружеството ги събира и съхранява. В
свидетелството за съдимост са упоменати имената на
родителите на работника.
„Летище София“ ЕАД съхранява и обработва лични данни на
физически лица, които посещават Терминал 1 и Терминал 2
във връзка с осъществяването на спешна медицинска помощ.
Обработването на лични данни в Регистъра се извършва с цел
медицинското осигуряване на полетите, включително това на
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пътниците, посетителите на „Летище София“ ЕАД и неговите
служителите.
Основание за обработване на личните данни е изпълнение на
законово задължение на Администратора (член 6, пар. 1,
буква „в“ от ОРЗД), произтичащо от Наредба № 3 за
аварийно-спасителното осигуряване и е необходимо, за да
бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на
данните или на друго физическо лице (член 6, пар. 1, буква
„г“ от Регламента).
Данните, които се обработват във връзка с осъществяването
на спешна медицинска помощ са :
a)
Име, презиме, фамилия;
b)
Пол;
c)
Възраст;
d)
Националност;
e)
В колко часа се е случил инцидента;
f)
Кой е присъствал (три имена на трети лица);
g)
Състояние;
h)
Лечение;
i)
Предложени последващи действия.
16. Извършвани ли са обучения на служителите на ЛС ЕАД във Да. На служителите на „Летище София“ ЕАД е проведено
връзка с изискванията на ОРЗД?
обучение, във връзка с ОРЗД от външни консултанти.
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