ОФЕРТА
ЗА АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 679 на
Европейския парламент и на Съвета
– ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(GDPR)

Във връзка с последните изменения на приложимото законодателство, в областта на
защитата на личните данни, обединихме усилия, за да Ви съдействаме в привеждането на
процесите по обработване в съответствие с новите правила. Услугата, която предлагаме,
включва, по конкретно:
1. Консултация, анализ и оценка на настоящото състояние на обработването – ще се
запознаем с организацията по обработване на данните и ще Ви съдействаме в попълването
на въпросника ни за оценка.
На този етап, ще установим какъв е мащаба на обработваните от Вас данни, какъв е
техният вид – попадат ли в категориите специални или чувствителни данни, как е
организирано обработването, до колко е автоматизирано, участието на други лица в него –
съвместни администратори, обработващи, получатели, и какви са отклоненията от
нововъведените изисквания за обработване.
2. Изготвяне на необходимата документация и разработване на процедури за
дейностите по обработването, в съответствие с конкретните особености и мащаба на
Вашата организация – форми за съгласие, за поверителност, вътрешни правила за
ръководене на дейността по обработването, политики за предоставяне на информация на
субектите на данни и съдействие при упражняване на правата им, политики за
информационна сигурност, процедури при нарушение на сигурността на данните,
регулация на отношенията с обработващ или администратор, с който работите.
Ще ви запознаем с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда
обработването, за да сте в състояние, при необходимост, да докажете, че то съответства на
актуалното законодателство. Наред с това, ще ви снабдим и с препоръчителни документи,
които да улеснят отчетността и контрола върху обработването и да внасят яснота, относно
процесите.
3. Съдействие при адаптиране на процедурите и правилата, в съответствие с
Регламента – ще Ви съдействаме да имплементирате така разработените процедури в
ежедневната си дейност и ще се постараем да „преведем“ законодателните изисквания на

достъпен език, така че да сте наясно какво се изисква от Вас и как да го приложите, за да не
сте уязвими. Ще оказваме съдействие при проверки от Надзорния орган – КЗЛД.
Ще дадем препоръки за организиране и оптимизиране на дейностите по обработването
и конкретни предписания, включително в областта на информационната сигурност.

Формирането на цената ще зависи от мащаба на обработваните от Вас лични данни,
начина по който е организирано то – наличието или липсата на обработващ, интензитета
на използване на специализиран софтуер, обработването на данни, посредством уебплатформи, обработването на специални категории лични данни:
- за фирми и организации с персонал до 50 работещи, на които счетоводната дейност
се извършва само от външни фирми и не ползват специализиран софтуер за
обработка на лични данни като Администратор и/или Обработващ лични данни,
цената е от 500 до 800 лева
- за фирми и организации с персонал от 50 до 100 работещи или под този брой, но със
собствено счетоводство и ползващи специализиран софтуер за обработка на лични
данни като Администратор и/или Обработващ лични данни, цената е от 800 до 1200
лева
- за фирми с персонал над 100 бр. цената е от 1500 до 3000 лева
- при необходимост от Лице по защита на личните данни (DPO – Data Protection
Officer), цената е по споразумение
Посочените цени включват изброените по-горе услуги за едногодишен период.
Екипът ни, се състои от адвокати, професионалисти в областта на информационните
технологии и представители на обработващи с дългогодишен опит в обработването на
големи обеми специални категории лични данни.
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