
 

 

 
 

 

 

Правни акценти 

11 ноември 2022 г. 

Стандартни договорни клаузи за предаване на лични данни на трети държави  

На 27.06.2021 г. влязоха в сила нови стандартни договорни клаузи („СДК“) за международен трансфер на 
данни, приети с Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021 година относно 
стандартни договорни клаузи за предаването на лични данни на трети държави съгласно Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. 

В резултат на приемането им, сключените договори въз основа на предходната редакция на СДК са с 
ограничено действие – до 27 декември 2022 г. Предвид наближаването на срока, администраторите и 
обработващите следва да уредят отношенията си по реда на обновените СДК. 

В настоящата статия сме очертали някои важни аспекти във връзка със СДК: 

✓ Кога организациите може да се нуждаят от СДК 

✓ Какво представляват СДК 

✓ Специфики на новите СДК 

✓ Преходен период  

✓ Подход за постигане на съответствие 

 

Правни акценти 
11 ноември 2022 г. 
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Стандартни договорни клаузи за предаване на лични данни на трети държави  

 
✓ Кога организациите може да се нуждаят от СДК 

Всякa организация трябва да си зададе някои основни въпроси, за да прецени дали дейността й е свързана с/ 
води до трансфер на лични данни към трети държави, т.е. такива страни, които се намират извън територията на 
Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство („ЕС/ ЕИП“). Обсъдете с екипа си и помислете: 

➢ Използвате ли облачни услуги и други доставчици (напр. на софтуерни продукти), разположени извън 
ЕС/ ЕИП?  

➢ Имате ли партньори, които се намират извън ЕС/ ЕИП?  

➢ Имате ли клиенти от страни извън ЕС/ ЕИП?  

➢ Оценили ли сте фактическото положение в отношенията Ви със съответния доставчик/ партньор/ 
клиент от гледна точка на защитата на личните данни: 

• Дали той има достъп до Ваши системи/ бази данни? 

• Какви лични данни обменяте? 

• Уредили ли сте писмено ангажиментите си във връзка със защитата на личните данни? 

• Кога за последно сте се „връщали назад“, за да прецените нуждата от актуализация? 

• Съответната трета държава има ли адекватно ниво на защита на данните и, ако не - какви други 
гаранции за защита се прилагат? 

• Понастоящем използвате ли СДК в своите отношения и коя тяхна версия?  

 

✓ Какво представляват СДК 

Основна цел на Общия регламент относно защитата на данните (“GDPR”) е да осигури свободното движение на 
лични данни между държавите членки на ЕС. Извън ЕС/ ЕИП1, прехвърлянето на лични данни към трети държави 
се извършва на ограничени основания и при спазване на особени изисквания, например решение на 
Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните за съответната трета държава, одобрени 
задължителни фирмени правила в рамките на група предприятия и др. 

При липсата на решение относно адекватното ниво на защита администраторът или обработващият лични данни 
следва да предприеме мерки, за да компенсира липсата на защита на данни в дадена трета държава чрез 
подходящи гаранции за субекта на данните.  

Такива подходящи гаранции може да се състоят в използването на стандартни клаузи за защита на данните, 
приети от Европейската комисията. 

В този смисъл, СДК са важен инструмент при трансфера на данни извън ЕС/ЕИП, включително към САЩ (преди 
окончателно одобрение на новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни). 

 

✓ Специфики на новите СДК 

СДК поначало осигуряват достатъчни гаранции за прехвърляне на данни между износители на данни (лица/ 
структури, които предават данните – това са администратори/ обработващи, обвързани с GDPR) и вносители 
(структури в трета държава, които получават личните данни).  

Маркираме по-долу някои особености във връзка със СДК, на които следва да се обърне внимание: 

 
1 GDPR е включен в Споразумението за ЕИП през 2018 г., поради което Норвегия, Исландия и Лихтенщайн не се считат за 
„трети държави“ по смисъла на GDPR.  
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• Новите СДК са възприели „модулен подход“, т.е. част от клаузите съществуват в четири варианта, в 
зависимост от отношенията: администратор-администратор, администратор-обработващ, обработващ-
администратор и обработващ-обработващ. 

• СДК осигуряват достатъчни гаранции при трансфер на данни извън ЕС/ ЕИП, само ако в тях не са нанесени 
изменения от страните, които ги подписват (извън необходимите адаптации).  

• Няма пречка СДК да бъдат инкорпорирани в споразумение за обработване на лични данни (доколкото 
няма противоречие в клаузите). 

• СДК отразяват изискванията на GDPR, включително за прозрачност, права на субектите на данни, 
уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни и т.н. Техническите и организационни мерки 
за осигуряване сигурността на данните са обособени в Приложение II, като изрично се посочва, че трябва 
да бъдат описани конкретно, а не общо. 

• Предвиждат се и механизми като „клауза за присъединяване“, която позволява към съществуващо 
споразумение да се присъединят нови износители или вносители на данни. 

• Изрично се регулира „последващото предаване“ - разкриване на данните пред трета страна, която се 
намира извън ЕС/ ЕИП (в същата държава като вносителя на данни или в друга трета държава). 

 

✓ Преходен период 

Новите СДК влязоха в сила на 27.06.2021 г., а три месеца по-късно Европейската комисия взе решение, с което 
старите СДК бяха отменени.  

На 27.12.2022 г. изтича преходният период, през който старите СДК могат да се ползват за договори, сключени 
преди тяхната отмяна (при спазване на определени условия). 

Предвид наближаването на срока, администраторите и обработващите, които извършват трансфер на данни към 
трета държава въз основа на старите СДК, следва да уредят отношенията си по реда на обновените СДК. 

 

✓ Подход за постигане на съответствие 

Въз основа на опита и наблюденията ни, очертаваме следните основи стъпки, които следва да предприемете в 
оставащия кратък срок, ако все още не сте: 

• Преглед на Вашите договори и отношения, включващи международен трансфер на данни, за да 
установите дали е необходима актуализация съобразно новите СДК. 

• Стратегия за ефективно привеждане в съответствие на договореностите. 

• Изготвяне на договорните клаузи при съобразяване на особеностите на конкретния случай. 

• Документиране на оценката при трансфер - т.н. “Transfer Impact Assessment”, “TIA”2.  

 

Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ е на разположение да отговори на Вашите запитвания и да предостави 
съдействие за постигане на съответствие в оставащия кратък срок до изтичане на преходния период.  

 

 

 

 
2 Съгласно новите СДК, страните документират оценката и при поискване я предоставят на компетентния надзорен орган. 
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За контакти: 

  

 

Адв. Миглена Мичева 
Мениджър, CIPP/E 
mmicheva@deloittece.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирена Колева 
Старши адвокат 
ikoleva@deloittece.com 
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Миглена е адвокат и мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“  с повече от 17 
години опит и сертификат CIPP/E. 

Основните области на нейната експертиза са: корпоративно и търговско право, трудово 
право и регулации в различни сфери. През последните 7 години Миглена специализира в 
областта на защитата на личните данни, като е оказвала съдействие на администратори 
от различни индустрии при анализ на видовете лични данни и мерките за защита, 
създаването на политики за съответствие, трансфер на данни към трети страни и 
производства пред КЗЛД.   

Като ръководител на правния екип на Делойт по защита на личните данни, Миглена 

участва активно в проектите по привеждане на различни клиенти в съответствие с 

изискванията на GDPR . Тя е и от основните презентатори в обученията за защита на 

личните данни, провеждани самостоятелно от Делойт или съвместно с други 

организации.    

Ирена е Старши адвокат в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ с над 7 години 
юридически опит.  

Областите ѝ на практикуване включват регулаторно съответствие, трудово право, защита 
на личните данни, енергетика и технологии. Участвала е в множество проекти за местни 
и международни клиенти и е била лектор на различни обучения и семинари във връзка с 
прилагане на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR). 
Ирена е член на Международната асоциация на професионалистите в областта на 
поверителността на данните (IAPP) и е в процес на придобиване на сертификация CIPP/E. 
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