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ОФЕРТА
за осигуряване на Длъжностно Лице по Зашита на Данните (ДЛЗД)
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 в лечебни заведения
Настоящата оферта представлява общо търговско предложение към лечебни
заведения (ЛЗ) за правно-организационнo и техническо обезпечаване при работата с
лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR, ОРЗД).

Правна рамка
На 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016г. Регламента е познат като GDPR (General Data Protection
Regulation) или ОРЗД (Общ Регламент за Защита да Данните). Регламента има пряко
действие в страните-членки на ЕС.
Според “Насоки за длъжностните лица по защита на данните („ДЛЗД“)” на Работната
група за защита на личните данни по чл. 29, предприятията обработващи системно и
мащабно лични данни, както и такива които обработват чувствителни данни, следва да
имат ДЛЗД (Data Protection Officer - DPO). В документа се казва:
“... Примерите за мащабно обработване включват: обработване на
пациентски данни в обичайните условия на осъществяване на дейността на
болница; …”
Предвид факта че МЦ, ДКЦ и СМДЛ обработват лични данни в същия мащаб (и дори
по-голям), както и факта че чувствителността на данните е идентична, следва да
заключим че всички ЛЗ без ОПЛ следва да имат назначено ДЛЗД.
ти

Описание на услугата
При сключен договор по настоящата оферта, СКАЙУЕР Груп ЕООД приема да поеме
функциите на Длъжностно Лице по Зашита на Данните (ДЛЗД), като:
• осигурява гореща телефонна линия за връзка на пациенти и служители на ЛЗ
относно гражданските права по ОРЗД;
• осигурява имейл за връзка с пациенти и служители;
• осигурява микро уеб сайт за връзка и подаване на въпроси и възражения (с
търговската марка на ЛЗ) или подпомага воденето на специализирана секция в
съществуващия сайт на ЛЗ, в който следва да има форма за подаване на
сигнали, въпроси и оплаквания, както и рубрика “Въпроси и отговори”, каято се
актуализира на база на най-често задаваните въпроси от пациенти;
• вписва конкретен служител в Комисията по Защита на Лични Данни (КЗЛД) като
ДЛЗД на;
• рутинно консултира служителите и ръководството на ЛЗ относно правилата за
работа с лични данни и осигуряване на правата на гражданите;
• пряко попълва или инструктира служителите за воденето на журналите със
събития по ОРЗД;
• регулярно прави преглед на промени в ЛЗ и ги привежда в съответствие с
ОРЗД, както и ги отразява в документацията (Анализ на риска, Политика по
защита на личните данни, Декларация по защита на личните данни, Оценка на
въздействието и др.);
• регулярно прави преглед на техническите и организационни мерки за защита на
данните;
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•

•
•
•

следи за промени в законодателството, свързано със защита на личните данни
и докладва на ръководството на ЛЗ за касаещи го промени, като предприема
мерки по удовлетворяването на нововъзникнали разпоредби;
участва като представляващ ЛЗ при проверки от надзорния орган (КЗЛД) и
защитава интересите му;
защитава интересите на ЛЗ пред КЗЛД по административен ред в случай на
санкция;
съставя минимум 4 доклада годишно за разрешените случаи с пациенти или
служители.

Цени
Цената на услугата е на база на месечен абонамент (подписва се едногодишен
договор). Посочените по-долу цени са без ДДС, като СКАЙУЕР Груп ЕООД начислява
такъв.
Тип клиент

Цена без ДДС

СМДЛ, до 10 служителя, само ЛИС

40.-

СМДЛ, 10 - 30 служителя, само ЛИС

60,-

СМДЛ 30 - 50 служителя, само ЛИС

100,-

СМДЛ над 50 служителя, всички системи

250,-

МЦ / ДКЦ, до 20 служителя, ДКЦ и ЛИС

90,-

МЦ / ДКЦ 20 - 40 служителя, всички системи

130,-

МЦ / ДКЦ, над 40 служителя, всички системи

200,-

СБАЛ / МБАЛ, до 100 служителя, БИС и ЛИС

300,-

СБАЛ / МБАЛ, над 100 служителя, всички системи

400,-

В случай на посещения на място извън гр. София допълнително се начисляват и
командировъчни разходи. В случай че клиента желае собствен телефонен номер,
осигурява SIM карта и абонамент за мобилен телефон за своя сметка или заплаща за
такава на СКАЙУЕР Груп ЕООД извън абонаментната цена.
Екипът ни се състои от ИТ специалисти, юристи, и технически кадри с опит в областта
на защитата на лични данни.

30 май 2018г., София,
СКАЙУЕР Груп ЕООД
инж. Михаил Калъчев,
kalatchev@skyware-group.com
0888 573727
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