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Общ регламент за защита на личните данни

General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679

Въведение

Задължителен и влязъл в сила от 25 май 2018 година.

Целта на регламента е въвеждане на ред в събиранетo, обработката и 

разпространението на лични данни. 

Обработката и разпространението да се осъществява според съвременните 

тенденции и технологии.

Държавния орган следящ за изпълнението на регламента е Комисия за 

защита на личните данни.
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Понятия

Какво означава терминът „лични данни“

Всяка информация, по която може да бъде идентифицирано физическо лице, например:

 Име

 Идентификационен номер (ЕГН)

 Местонахождение

 Онлайн атрибути (електронна поща, телефон)

 Физически характеристики

 Физиологични

 Генетични

 Психически

 Умствени

 Икономически

 Културни

 Социални 4



Понятия

Специални категории лични данни

Забранява се обработването на лични данни, разкриващи:

 Расов или етнически произход

 Политически възгледи

 Религиозни или философски убеждения

 Членство в синдикални организации

 Биометрични данни

 Сексуален живот

 Сексуална ориентация

Регламентът предвижда редица изключения от тази забрана
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Понятия

6

Обработване



Събирани лични данни

Име

Телефон

ЕГН

Адрес

Електронна поща

Месторабота
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Принципи

 Законосъобразност, съвестност и прозрачност

 Ограничение на целите

 Свеждане на данните до минимум

 Точност

 Ограничение на съхранението

 Цялостност и поверителност

 Отчетност
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Основания за обработка на лични данни

1. Законово – когато лични данни се обработват на базата на 

закон или законова норма

2. Договорно – Когато обработката на лични данни се базира 

на договор

3. При наличие на изгода – Предоставящият лични данни има 

изгода от предоставянето на личните си данни за да бъдат 

извършени действия в негова изгода
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Аспекти на организацията за прилагане на 

GDPR регулацията

1. Правен аспект  - регулацията на практика е задължителна за всички 
организации.

2. Организационен аспект – Политики, Процедури, Инструкции, 
Декларации

3. Технологичен аспект - Използване на подходящи облачни услуги по 
подходящ начин, гарантира спазването на изискванията към 
личните данни заложени в регулацията. 
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Office 365 и GDPR

Платформата Office 365 на фирмата Майкрософт дава всички възможности 

на абонатите да спазят изискванията на GDPR.

Сайтът на Комисията за защита на личните данни казва:
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Microsoft Confidential

Функционалности
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* Auto-apply labels require an Office 365 Enterprise E5 subscription.

Предотвратяване на загубата на данни

Data Loss Prevention Policy (DLP)

Разрешения в Центъра за защита и 

съответствие

Политики на съхранение

Политики за поставяне на етикети

Наблюдение



Microsoft Confidential

Други възможности, предоставяни от 

Центъра за защита и съответствие

• Криптиране на съобщения и файлове

• Отразяване на заплахи

• Откриване на чувствителна информация

• Поддържане на протоколи за събития, свързани със сигурността

• Сигнали за тревога при опити за пробив, неспазване на политики

• Сигурност на данните, съхранявани в облака

• Многофакторна автентикация
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* Auto-apply labels require an Office 365 Enterprise E5 subscription.



Процес за Преглед на документите на търсещ в 

съответствие с изискванията на GDPR в 

Информационната система за управление на 

връзките с Братята
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Търсещ

Майстор на 

стол

Завеждане в 

системата
Майстори на 

ложи

Преглед

Обсъждане

Информация



Изглед
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Изглед
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Масонството

 Масонството е братска организация, въз основа на принципа на бащинството на Бога
и братството между хората, което върши добри дела в обществото и сред членовете
си. Чрез своите учения и церемонии се стреми да направи хората по-добри и по този
начин да направим света едно по-добро място за живеене.Братвото е пример за
обществото, масоните сме хора които се събират заедно за да се усъвършеанстват. 
Като това постигаме чрез принципите и ритуалите на братството. 

 Масонството изисква от своите членове уважение към законите на страната, в която
работят и живеят. Неговите принципи по никакъв начин не са в конфликт със
задълженията на неговите членове като граждани, но трябва да ги укрепят при
изпълнението на техните публични и частни отговорности. Ако масон парадира и се
възползва от членството си, за да насърчи собствени или нечии други
професионални или лични интереси е в разрез с условията, при които той е допуснат
до масонството. Масонството в обикновения живот, за да се повлияе позитивно в 
техните домове, общества, нации и в целия свят.

 Масонството е доброволно. Бъдещите членове идват по собствената си свободна
воля и съгласие.

 Заради което предлагам бъдещите членове да преминават рутинна проверка между
майсторите на столове на отделните ложи за да бъдат приети в нашата организация. 
Не може да приемаме хора които в профанския живот не спазват законите, които
имат професионални или лични интереси свързани с масонството.
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Процеса в момента

Проверка до каква степен търсещия е достоен за приемане нормално се 

извършва в съюзната ложа, нямаме утвръден процес които по някъкъв 

начин да участват и другите съюзни и велики ложи.

Риск 

 даден търсещ да е имал предишни взаимоотношения с някоя от другите 

ложи, отрицателни такива, да стане член на ложата в която е 

кандидаствал

 търсещ които казва че е свободен, да членува в друга велика ложа 

където има лоша история, да бъде приет в ложата.
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Предлагам следния процес за търсещ

За да се намалят рисковете и да се подобри споделянето на информация 

между ложите предлагам следния процес.

Проверка до каква степен търсещия е достоен за приемане нормално се 

извършва в съюзната ложа, нямаме утвръден процес които по някъкъв 

начин да участват и другите съюзни и велики ложи.

 В информационата система ложата в която е кандидаствал търсещия 

попълва неговите имена, телефон, мейл, снимка и биография

 Майсторите на стол в разстояние на 30 дни могат да разгледат 

информацията за търсещия и ако преценят че имат информация може 

да коминикират с майстора на ложа където кандидаства търсещия  

 Крайното решение се взима от майсторите на съответната ложа, 

майстора на стол трябва да запознае ако има информация за даден 

търсещ. 
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Схема на работния поток

СекретарСтартиране
Попълват се 

данните

Край

Изпращане 

на поща

Майсторите на стол 

получават линк към 

търсещия

Влизат в 

системата

Разглеждат 

данните на 

търсещия

В период от 

30 дни 

Преценяват

Изпращане на поща при 

забележки и при завършване 

на процеса

30



Моля за вашите коментари
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