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На основание чл.6, ал.2, т.|6 от Правилника за устройството и дейността на
Националния институт за помирение и арбитраж (обн. в ЩВ, бр.35 от lб април 200З г.,
посл. изм. ЩВ, бр.39 от 09 май 2014 г.), чл.37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на Щиректива95146ЕО и във връзка с чл.69 и
чл.70 от Закона за защита на личните данни (обн. .ЩВ, бр.1 от 04.01.2002 г., изм. и доп.,
бр.17 от 26.02.20|9 r.)
ОПРЕЩЕЛflМ:
Михаил Михайлов, зспlесmнLlк-duрекmор за ,Щлъжностно лице по защита на

данните в Националния институт за помирение и арбитраж.

Възлагам на служителя да изпълнява следните задачи в областта на защита на

личните данни:

1. да информира и да съветва администратора и служителите, които
извършват обработването на лични данни, за задъпженията им по Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и за други нормативни изисквания за защита на личните данни;
2, да наблюдава спазването на закона и на други нормативни изисквания за
защита на личните данни и на политиките на администратора по отношение на
защитата на личните данни, вкJIючително възлагането на отговорности, повишаването
на осведомеността и обучението на персонiLпа, участващ в операциите по обработване,
и съответните проверки;

З. при

поискване

да предоставя съвети по отношение на оценката

на

въздействието по чл. 64 от ЗЗЛ,Щ и да наблюдава извършването й;

4. да си сътрудничи с комисията за защита на личните данни (КЗЛД),

съответно с инопектората на Висшия съдебен съвет;

5. да действа като звено за контакт с КЗЛЩ, включително за целите на
предварителната консултация по чл. 65 от ЗЗЛЩ, и при необходимост да се консултира
с комисията, съответно с инспектората на Висшия съдебен съвет по въпросите,
свързани с обработването на лични данни.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителя за сведение и
изпълнение, чрез публикуване на вътрешната интернет страница на НИПА в раздел
,,ЗАПОВЕДИ и изпращане по електронната поща.
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