
Clauses regarding the export of personal data outside the European Union / Клаузи относно 

износ на лични данни извън Европейския съюз 

Clause 1 

Definitions 

Клауза 1 

Дефиниции 

For the purposes of the Clauses: 

(a) ‘personal data’, ‘special categories of 

data’, ‘process/processing’, ‘controller’, 

‘processor’, ‘data subject’ and 

‘supervisory authority’ shall have the 

same meaning as in Directive 95/46/EC 

of the European Parliament and of the 

Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to 

the processing of personal data and on 

the free movement of such data1; 

 

(b) ‘the data exporter’ means Edmark who 

transfers the personal data; 

(c) ‘the data importer’ means the processor 

who agrees to receive from the data 

exporter personal data intended for 

processing on his behalf after the transfer 

in accordance with his instructions and 

the terms of the Clauses and who is not 

subject to a third country’s system 

ensuring adequate protection within the 

meaning of Article 25(1) of Directive 

95/46/EC; 

 

 

(d) ‘the sub-processor’ means any processor 

engaged by the data importer or by any 

other sub-processor of the data importer 

who agrees to receive from the data 

importer or from any other sub-processor 

of the data importer personal data 

exclusively intended for processing 

activities to be carried out on behalf of 

the data exporter after the transfer in 

accordance with his instructions, the 

terms of the Clauses and the terms of the 

written subcontract; 

 

 

 

 

По смисъла на клаузите: 

(a) „лични данни“, „специални категории 

от данни“, „обработване“, 

„администратор“, „лице, обработващо 

данни“, „физическо лице“ и „надзорен 

орган“ имат същото значение като в 

Директива 95/46/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 24 октомври 

1995 г. за защита на физическите лица 

при обработването на лични данни и 

за свободното движение на тези 

данни; 

(b)  „износител на данни“ означава 

Едмарк, който предава личните данни; 

(c) „вносител на данни“ означава лицето, 

обработващо данните, което приема 

да получава от износителя на данни 

лични данни, предназначени за 

обработване от името на износителя 

на данни след предаване съгласно 

неговите инструкции и при условията 

на клаузите, и което не е част от 

системата на трета страна, 

осигуряваща достатъчна степен на 

защита по смисъла на член 25, 

параграф 1 от Директива 95/46/ЕО; 

(d) „подизпълнител“ означава всяко лице, 

обработващо данни, наето от 

вносителя на данни или от всеки друг 

подизпълнител на вносителя на данни, 

което приема да получава от 

вносителя на данни или от всеки друг 

подизпълнител на вносителя на данни 

лични данни, предназначени за 

извършване на дейности по 

обработване изключително от името 

на износителя на данни след 

предаване съгласно неговите 

инструкции, при условията на 

клаузите и условията на писмения 

договор за предаване за 

подизпълнение; 

                                                           
1 Parties may reproduce definitions and meanings contained in Directive 95/46/EC within this Clause if they 

considered it better for the contract to stand alone./Страните могат да възпроизведат в настоящата клауза 

определенията и значенията, съдържащи се в Директива 95/46/ЕО, ако предпочитат договорът да бъде 

разглеждан самостоятелно. 

 



(e) ‘the applicable data protection law’ 

means the legislation protecting the 

fundamental rights and freedoms of 

individuals and, in particular, their right 

to privacy with respect to the processing 

of personal data applicable to a data 

controller in the Member State in which 

the data exporter is established; 

 

(f) ‘technical and organisational security 

measures’ means those measures aimed 

at protecting personal data against 

accidental or unlawful destruction or 

accidental loss, alteration, unauthorised 

disclosure or access, in particular where 

the processing involves the transmission 

of data over a network, and against all 

other unlawful forms of processing. 

(e)  „приложимо право за защита на 

данните“ означава законодателството, 

защитаващо основните права и 

свободи на лицата, и по-специално 

правото на личен живот при 

обработването на лични данни, 

приложимо към администратор на 

данни в държавата-членка, в която е 

установен износителят на данни; 

(f) „технически и организационни мерки 

за сигурност“ означава мерките, 

предназначени да защитават личните 

данни срещу неволно или незаконно 

унищожаване или неволно загубване, 

промяна, неразрешено разкриване или 

достъп, особено когато обработването 

предполага предаването на данни по 

мрежа, и срещу всяка друга незаконна 

форма на обработване. 

Clause 2 

Details of the transfer 

Клауза 2 

Подробности за предаването 

The details of the transfer and in particular the 

special categories of personal data where 

applicable are specified in Appendix 1 which 

forms an integral part of the Clauses. 

Подробностите за предаването и особено 

специалните категории от лични данни, ако е 

приложимо, са посочени в Приложение 1, 

което съставлява неразделна част от 

Клаузите. 

Clause 3 

Third-party beneficiary clause 

Клауза 3 

Клауза в полза на трето лице 

1. The data subject can enforce against the data 

exporter this Clause, Clause 4(b) to (i), Clause 

5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), 

Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12 as 

third-party beneficiary. 

1. Заинтересованото физическо лице 

може да иска прилагането спрямо износителя 

на данни на настоящата клауза, клауза 4, 

букви b)—i), клауза 5, букви а)—e) и букви 

g)—j), клауза 6, параграфи 1 и 2, клауза 7, 

клауза 8, параграф 2 и клаузи 9—12, като 

трето лице бенефициер. 

2. The data subject can enforce against the data 

importer this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), 

Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 

12, in cases where the data exporter has factually 

disappeared or has ceased to exist in law unless 

any successor entity has assumed the entire legal 

obligations of the data exporter by contract or by 

operation of law, as a result of which it takes on 

the rights and obligations of the data exporter, in 

which case the data subject can enforce them 

against such entity. 

2. Заинтересованото физическо лице 

може да иска прилагането спрямо вносителя 

на данни на настоящата клауза, клауза 5, 

букви а)—e) и буква g), клауза 6, клауза 7, 

клауза 8, параграф 2 и клаузи 9—12, в случай 

че износителят на данни е изчезнал 

фактически или е престанал да съществува 

юридически, освен ако правоприемник не е 

поел всички правни задължения на 

износителя на данни чрез договор или по 

закон, в резултат на което правата и 

задълженията на износителя на данни 

преминават върху правоприемника, в който 

случай физическото лице може да иска 

прилагането им спрямо правоприемника. 

3. The data subject can enforce against the sub-

processor this Clause, Clause 5(a) to (e) and (g), 

Clause 6, Clause 7,Clause 8(2), and Clauses 9 to 

12, in cases where both the data exporter and the 

data importer have factually disappeared or 

3. Заинтересованото физическо лице 

може да иска прилагането спрямо вносителя 

на данни на настоящата клауза, клауза 5, 

букви а)—e) и буква g), клауза 6, клауза 7, 

клауза 8, параграф 2 и клаузи 9—12, в случай 



ceased to exist in law or have become insolvent, 

unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter by 

contract or by operation of law as a result of 

which it takes on the rights and obligations of the 

data exporter, in which case the data subject can 

enforce them against such entity. Such third-party 

liability of the subprocessor shall be limited to its 

own processing operations under the Clauses. 

че износителят на данни е изчезнал 

фактически или е престанал да съществува 

юридически, освен ако правоприемник не е 

поел всички правни задължения на 

износителя на данни чрез договор или по 

закон, в резултат на което правата и 

задълженията на износителя на данни 

преминават върху правоприемника, в който 

случай физическото лице може да иска 

прилагането им спрямо правоприемника. 

Такава гражданска отговорност на 

подизпълнителя е ограничена до собствените 

му операции по обработване съгласно 

клаузите. 

4. The parties do not object to a data subject being 

represented by an association or other body if the 

data subject so expressly wishes and if permitted 

by national law. 

4. Страните не възразяват срещу това 

заинтересованото физическо лице да бъде 

представлявано от асоциация или друга 

организация, ако то изрично пожелае това и 

ако националното право го позволява. 

Clause 4 

Obligations of the data exporter 

Клауза 4 

Задължения на износителя на данни 

The data exporter agrees and warrants: 

 

(a) that the processing, including the transfer 

itself, of the personal data has been and 

will continue to be carried out in 

accordance with the relevant provisions 

of the applicable data protection law 

(and, where applicable, has been notified 

to the relevant authorities of the Member 

State where the data exporter is 

established) and does not violate the 

relevant provisions of that State; 

 

 

(b) that it has instructed and throughout the 

duration of the personal data-processing 

services will instruct the data importer to 

process the personal data transferred only 

on the data exporter’s behalf and in 

accordance with the applicable data 

protection law and the Clauses; 

 

(c) that the data importer will provide 

sufficient guarantees in respect of the 

technical and organisational security 

measures specified in Appendix 2 to this 

contract; 

 

(d) that after assessment of the requirements 

of the applicable data protection law, the 

security measures are appropriate to 

protect personal data against accidental 

or unlawful destruction or accidental 

loss, alteration, unauthorized disclosure 

Износителят на данни приема и гарантира, че: 

 

(a) обработването, включително самото 

предаване, на лични данни се 

извършва и ще продължава да се 

извършва съгласно съответните 

разпоредби на приложимото право за 

защита на данните (и ако е 

приложимо, съответните компетентни 

органи на държавата-членка, в която е 

установен износителят на данни, са 

били уведомени за обработването) и 

не нарушава съответните разпоредби 

на тази държава; 

(b)  инструктирал и по време на периода 

на услугите по обработване на 

личните данни ще инструктира 

вносителя на данни да обработва 

предаваните лични данни единствено 

от името на износителя на данни и в 

съответствие с приложимото право за 

защита на данните и клаузите; 

(c) вносителят на данни осигурява 

достатъчни гаранции по отношение на 

техническите и организационните 

мерки за сигурност, посочени в 

Приложение 2 към настоящия 

договор; 

(d) след оценка на изискванията на 

приложимото право за защита на 

данните мерките за сигурност са 

годни да защитават личните данни 

срещу неволно или незаконно 

унищожаване или неволно загубване, 



or access, in particular where the 

processing involves the transmission of 

data over a network, and against all other 

unlawful forms of processing, and that 

these measures ensure a level of security 

appropriate to the risks presented by the 

processing and the nature of the data to 

be protected having regard to the state of 

the art and the cost of their 

implementation; 

 

 

(e) that it will ensure compliance with the 

security measures; 

(f) that, if the transfer involves special 

categories of data, the data subject has 

been informed or will be informed 

before, or as soon as possible after, the 

transfer that its data could be transmitted 

to a third country not providing adequate 

protection within the meaning of 

Directive 95/46/EC; 

 

 

(g) to forward any notification received from 

the data importer or any sub-processor 

pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) 

to the data protection supervisory 

authority if the data exporter decides to 

continue the transfer or to lift the 

suspension; 

 

(h) to make available to the data subjects 

upon request a copy of the Clauses, with 

the exception of Appendix 2, and a 

summary description of the security 

measures, as well as a copy of any 

contract for sub-processing services 

which has to be made in accordance with 

the Clauses, unless the Clauses or the 

contract contain commercial 

information, in which case it may remove 

such commercial information; 

 

 

(i) that, in the event of sub-processing, the 

processing activity is carried out in 

accordance with Clause 11 by a 

subprocessor providing at least the same 

level of protection for the personal data 

and the rights of data subject as the data 

importer under the Clauses; and 

 

 

промяна, неразрешено разкриване или 

достъп, особено когато обработването 

предполага предаването на данни по 

мрежа, и срещу всяка друга незаконна 

форма на обработване и че тези мерки 

гарантират равнище на сигурност, 

адаптирано към рисковете, свързани с 

обработването и характера на 

данните, подлежащи на защита, като 

се имат предвид равнището на 

технологично развитие и разходите за 

тяхното изпълнение; 

(e) ще осигури спазването на мерките за 

сигурност; 

(f) ако предаването включва специални 

категории от данни, заинтересованото 

физическо лице е било информирано 

или ще бъде информирано преди или 

непосредствено след предаването, че 

неговите данни могат да бъдат 

предадени на трета страна, която не 

осигурява достатъчна степен на 

защита по смисъла на Директива 

95/46/ЕО; 

(g) ще изпрати всяко уведомление, 

получено от вносителя на данни или 

от подизпълнител съгласно клауза 5, 

буква b) и клауза 8, параграф 3, на 

надзорния орган за защита на данните, 

ако износителят на данни реши да 

продължи предаването или да отмени 

спирането; 

(h) при поискване ще предостави на 

заинтересованото физическо лице 

копие от клаузите, с изключение на 

Приложение 2 и кратко описание на 

мерките за сигурност, както и копие от 

всеки договор за предаване за 

подизпълнение, който следва да бъде 

сключен в съответствие с клаузите, 

освен ако клаузите или договорът 

съдържат търговска информация, като 

в такъв случай тази търговска 

информация може да бъде 

премахната; 

(i)  в случай на предаване за 

подизпълнение, дейността по 

подизпълнение се извършва съгласно 

клауза 11 от подизпълнител, който 

предоставя поне същата степен на 

защита на личните данни и правата на 

заинтересованото физическо лице 

като вносителя на данни съгласно 

клаузите; и 



(j) that it will ensure compliance with 

Clause 4(a) to (i). 

(j) ще осигури спазването на клауза 4, 

букви (a) до (i). 

Clause 5 

Obligations of the data importer 

Клауза 5 

Задължения на вносителя на данни2 

The data importer agrees and warrants: 

 

(a) to process the personal data only on 

behalf of the data exporter and in 

compliance with its instructions and the 

Clauses; if it cannot provide such 

compliance for whatever reasons, it 

agrees to inform promptly the data 

exporter of its inability to comply, in 

which case the data exporter is entitled to 

suspend the transfer of data and/or 

terminate the contract; 

 

 

(b) that it has no reason to believe that the 

legislation applicable to it prevents it 

from fulfilling the instructions received 

from the data exporter and its obligations 

under the contract and that in the event of 

a change in this legislation which is likely 

to have a substantial adverse effect on the 

warranties and obligations provided by 

the Clauses, it will promptly notify the 

change to the data exporter as soon as it 

is aware, in which case the data exporter 

is entitled to suspend the transfer of data 

and/or terminate the contract; 

 

 

Вносителят на данни приема и гарантира, че: 

 

(a) ще обработва личните данни 

единствено от името на износителя на 

данни и в съответствие с неговите 

инструкции и клаузите; ако не може 

да осигури такова съответствие по 

каквито и да е причини, той приема да 

информира своевременно износителя 

на данни за невъзможността да 

осигури съответствие, като в такъв 

случай износителят на данни може да 

спре предаването на данни и/или да 

прекрати договора; 

(b) няма причини да се смята, че 

приложимото за него законодателство 

го възпрепятства да изпълнява 

инструкциите, получени от 

износителя на данни, и задълженията 

си по договора и че в случай на 

промяна на това законодателство, 

която може да има съществени 

неблагоприятни последици върху 

гаранциите и задълженията, 

предвидени от клаузите, той 

своевременно ще уведоми износителя 

на данни за промяната без забавяне, 

като в такъв случай износителят на 

данни може да спре предаването на 

данни и/или да прекрати договора; 

                                                           
2 Mandatory requirements of the national legislation applicable to the data importer which do not go beyond 
what is necessary in a democratic society on the basis of one of the interests listed in Article 13(1) of Directive 
95/46/EC, that is, if they constitute a necessary measure to safeguard national security, defence, public security, 
the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or of breaches of ethics for the 
regulated professions, an important economic or financial interest of the State or the protection of the data 
subject or the rights and freedoms of others, are not in contradiction with the standard contractual clauses. Some 
examples of such mandatory requirements which do not go beyond what is necessary in a democratic society 
are, inter alia, internationally recognised sanctions, tax-reporting requirements or anti-money-laundering 
reporting requirements. / Императивните изисквания на националното законодателство, прилагащи се за 
вносителя на данни, които не се простират извън необходимото в едно демократично общество, въз 
основа на един от интересите, изброени в член 13, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО, т.е. ако те 
представляват необходима мярка за гарантиране на националната сигурност, отбраната, обществената 
сигурност, предотвратяването, разследването, разкриването и преследването на престъпления или на 
нарушения на етичните кодекси при регламентираните професии, важни икономически и финансови 
интереси на държавата или защитата на заинтересованото физическо лице или на правата и свободите на 
други лица, не са в противоречие със стандартните договорни клаузи. Няколко примера за такива 
императивни изисквания, които не се простират извън необходимото в едно демократично общество, са 
inter alia международно признатите санкции, изискванията за данъчно деклариране или изискванията за 
деклариране на мерки срещу изпирането на пари. 
 



(c) that it has implemented the technical and 

organisational security measures 

specified in Appendix 2 before 

processing the personal data transferred; 

 

(d) that it will promptly notify the data 

exporter about: 

(i) any legally binding request for disclosure 

of the personal data by a law enforcement 

authority unless otherwise prohibited, 

such as a prohibition under criminal law 

to preserve the confidentiality of a law 

enforcement investigation; 

 

(ii) any accidental or unauthorised access; 

and 

(iii) any request received directly from the 

data subjects without responding to that 

request, unless it has been otherwise 

authorised to do so; 

(e) to deal promptly and properly with all 

inquiries from the data exporter relating 

to its processing of the personal data 

subject to the transfer and to abide by the 

advice of the supervisory authority with 

regard to the processing of the data 

transferred; 

 

 

(f) at the request of the data exporter to 

submit its data-processing facilities for 

audit of the processing activities covered 

by the Clauses which shall be carried out 

by the data exporter or an inspection 

body composed of independent members 

and in possession of the required 

professional qualifications bound by a 

duty of confidentiality, selected by the 

data exporter, where applicable, in 

agreement with the supervisory 

authority; 

 

 

(g) to make available to the data subject upon 

request a copy of the Clauses, or any 

existing contract for sub-processing, 

unless the Clauses or contract contain 

commercial information, in which case it 

may remove such commercial 

information, with the exception of 

Appendix 2 which shall be replaced by a 

summary description of the security 

measures in those cases where the data 

subject is unable to obtain a copy from 

the data exporter; 

(c) прилага техническите и 

организационните мерки за 

сигурност, посочени в Приложение 2, 

преди обработването на предаваните 

лични данни; 

(d) своевременно ще уведомява 

износителя на данни за: 

i) всяко правнообвързващо искане за 

разкриване на личните данни от 

правоприлагащ орган, освен ако в 

закона не е предвидено друго, като 

например наказателноправна забрана 

за разкриване на информация с цел 

запазване на тайната на разследване 

от страна на правоприлагащ орган, 

ii) всеки случай на неволен или 

неразрешен достъп, и 

iii) всяко искане, получено пряко от 

заинтересованите физически лица, без 

да отговаря на такова искане, освен 

ако не му е било разрешено; 

(e)  ще обработва своевременно и по 

необходимия начин всички 

запитвания от страна на износителя на 

данни, свързани с начина му на 

обработване на личните данни, 

подлежащи на предаване, и ще се 

съобразява с насоките на надзорния 

орган по отношение на обработването 

на предаваните данни; 

(f) по искане на износителя на данни ще 

предостави оборудването и 

средствата си за обработване на данни 

за проверка на обхванатите от 

клаузите дейности по обработване, 

която проверка се извършва от 

износителя на данни или от контролен 

орган, съставен от независими 

членове с необходимата 

професионална квалификация, който 

е длъжен да пази служебна тайна, 

избран от износителя на данни, ако е 

приложимо, със съгласието на 

надзорния орган; 

(g) при поискване ще предостави на 

заинтересованото физическо лице 

копие от клаузите или всеки наличен 

договор за предаване за 

подизпълнение, освен ако клаузите 

или договорът съдържат търговска 

информация, като в такъв случай тази 

търговска информация може да бъде 

премахната, с изключение на 

Приложение 2, което ще бъде 

заменено от кратко описание на 



 

 

 

(h) that, in the event of sub-processing, it has 

previously informed the data exporter 

and obtained its prior written consent; 

 

 

(i) that the processing services by the sub-

processor will be carried out in 

accordance with Clause 11; 

(j) to send promptly a copy of any sub-

processor agreement it concludes under 

the Clauses to the data exporter. 

мерките за сигурност в случаите, в 

които заинтересованото физическо 

лице не може да получи копие от 

износителя на данни; 

(h) в случай на предаване за 

подизпълнение той предварително е 

информирал износителя на данни и е 

получил предварителното му писмено 

съгласие; 

(i) услугите по обработване от страна на 

подизпълнителя ще се извършват в 

съответствие с клауза 11; 

(j) ще изпрати своевременно на 

износителя на данни копие от всяко 

споразумение за предаване за 

подизпълнение, което сключи 

съгласно клаузите. 

Clause 6 

Liability 

Клауза 6 

Отговорност 

1. The parties agree that any data subject, who has 

suffered damage as a result of any breach of the 

obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 

by any party or sub-processor is entitled to 

receive compensation from the data exporter for 

the damage suffered. 

1. Страните се споразумяват, че всяко 

физическо лице, което претърпи вреда в 

резултат на нарушаване на задълженията, 

посочени в клауза 3 или в клауза 11 от страна 

на една от страните или на подизпълнител, 

има право да получи обезщетение от 

износителя на данни за претърпяната вреда. 

2. If a data subject is not able to bring a claim for 

compensation in accordance with paragraph 1 

against the data exporter, arising out of a breach 

by the data importer or his sub-processor of any 

of their obligations referred to in Clause 3 or in 

Clause 11, because the data exporter has factually 

disappeared or ceased to exist in law or has 

become insolvent, the data importer agrees that 

the data subject may issue a claim against the data 

importer as if it were the data exporter, unless any 

successor entity has assumed the entire legal 

obligations of the data exporter by contract of by 

operation of law, in which case the data subject 

can enforce its rights against such entity. 

 

2. Ако заинтересованото физическо лице 

не може да подаде иск за обезщетение в 

съответствие с параграф 1, произтичащ от 

нарушение от страна на вносителя на данни 

или негов подизпълнител на техните 

задължения, посочени в клауза 3 или в клауза 

11, поради това, че износителят на данни е 

изчезнал фактически или е престанал да 

съществува юридически или е изпаднал в 

несъстоятелност, вносителят на данни 

приема, че заинтересованото физическо лице 

може да подаде иск срещу него, както ако той 

би бил износителя на данни, освен ако 

правоприемник не е поел всички правни 

задължения на износителя на данни чрез 

договор или по закон, в който случай 

физическото лице може да иска прилагането 

на правата си спрямо правоприемника. 

3. The data importer may not rely on a breach by 

a sub-processor of its obligations in order to avoid 

its own liabilities. 

3. Вносителят на данни не може да се 

позовава на нарушение от страна на 

подизпълнител на неговите задължения, за да 

избегне собствената си отговорност. 

4. If a data subject is not able to bring a claim 

against the data exporter or the data importer 

referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a 

breach by the sub-processor of any of their 

obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 

because both the data exporter and the data 

importer have factually disappeared or ceased to 

4. Ако заинтересованото физическо лице 

не може да подаде срещу износителя на 

данни или срещу вносителя на данни иска, 

посочен в параграфи 1 и 2, произтичащ от 

нарушение от страна на подизпълнителя на 

неговите задължения, посочени в клауза 3 

или в клауза 11, поради това, че износителят 



exist in law or have become insolvent, the sub-

processor agrees that the data subject may issue a 

claim against the data sub-processor with regard 

to its own processing operations under the 

Clauses as if it were the data exporter or the data 

importer, unless any successor entity has 

assumed the entire legal obligations of the data 

exporter or data importer by contract or by 

operation of law, in which case the data subject 

can enforce its rights against such entity. The 

liability of the sub-processor shall be limited to 

its own processing operations under the Clauses. 

 

на данни и вносителят на данни са изчезнали 

фактически или са престанали да 

съществуват юридически или са изпаднали в 

несъстоятелност, подизпълнителят приема, 

че заинтересованото физическо лице може да 

подаде иск срещу него във връзка със 

собствените му операции по обработване 

съгласно клаузите, както ако той би бил 

износителят на данни или вносителят на 

данни, освен ако правоприемник не е поел 

всички правни задължения на износителя на 

данни или на вносителя на данни чрез 

договор или по закон, в който случай 

физическото лице може да иска прилагането 

на правата си спрямо правоприемника. 

Отговорността на подизпълнителя е 

ограничена до собствените му операции по 

обработване съгласно клаузите. 

Clause 7 

Mediation and jurisdiction 

Клауза 7 

Медиация и съд 

1. The data importer agrees that if the data 

subject invokes against it third-party beneficiary 

rights and/or claims compensation for damages 

under the Clauses, the data importer will accept 

the decision of the data subject: 

 
(a) to refer the dispute to mediation, by 

an independent person or, where 

applicable, by the supervisory 

authority; 

 

(b) to refer the dispute to the courts 

in the Member State in which the 

data exporter is established. 

1. Вносителят на данни приема, че ако 

заинтересованото физическо лице се позове 

спрямо него на права като трето лице 

бенефициер и/или търси обезщетение за 

вреди съгласно настоящите клаузи, 

вносителят на данни ще приеме решението 

на заинтересованото физическо лице: 

(a) да предаде спора за медиация от 

страна на независимо лице или, ако 

е приложимо, от страна на 

надзорния орган; 

(b) да предаде спора на съдилищата в 

държавата-членка, в която е 

установен износителят на данни. 

2.  The parties agree that the choice made by the 

data subject will not prejudice its substantive or 

procedural rights to seek remedies in accordance 

with other provisions of national or international 

law. 

 

2. Страните се споразумяват, че изборът 

на заинтересованото физическо лице не 

засяга неговите материални или процесуални 

права да търси обезщетение в съответствие с 

други разпоредби на националното или 

международното право. 

Clause 8 

Cooperation with supervisory authorities 

Клауза 8 

Сътрудничество с надзорните органи 

1. The data exporter agrees to deposit a copy of 

this contract with the supervisory authority if it so 

requests or if such deposit is required under the 

applicable data protection law. 

1. Износителят на данни приема да 

депозира копие от настоящия договор при 

надзорния орган, ако той го поиска или ако 

такова депозиране се изисква съгласно 

приложимото право за защита на данните. 

2. The parties agree that the supervisory authority 

has the right to conduct an audit of the data 

importer, and of any sub-processor, which has the 

same scope and is subject to the same conditions 

as would apply to an audit of the data exporter 

under the applicable data protection law. 

2. Страните се споразумяват, че 

надзорният орган има право да извършва 

проверка на вносителя на данни и на всеки 

подизпълнител със същия обхват и при 

същите условия, които биха се прилагали за 

проверка на износителя на данни съгласно 

приложимото право за защита на данните. 



3. The data importer shall promptly inform the 

data exporter about the existence of legislation 

applicable to it or any sub-processor preventing 

the conduct of an audit of the data importer, or 

any sub-processor, pursuant to paragraph 2. In 

such a case the data exporter shall be entitled to 

take the measures foreseen in Clause 5(b). 

3. Вносителят на данни своевременно 

информира износителя на данни за 

наличието на законодателство, приложимо 

спрямо него или негов подизпълнител, което 

възпрепятства извършването на проверка на 

вносителя на данни или на негов 

подизпълнител съгласно параграф 2. В такъв 

случай износителят на данни има право да 

предприеме мерките, предвидени в клауза 5, 

буква (b). 

Clause 9 

Governing law 

Клауза 9 

Приложимо право 

The law of the Member State in which the data 

exporter is established, namely, shall govern the 

Clauses: Bulgaria. 

Клаузите трябва да бъдат съобразени с 

правото на държавата-членка, в която е 

установен износителят на данни, а именно: 

България. 

Clause 10 

Variation of the contract 

Клауза 10 

Изменение на договора 

The parties undertake not to vary or modify the 

Clauses. This does not preclude the parties from 

adding clauses on business related issues where 

required as long as they do not contradict the 

Clause. 

Страните се ангажират да не изменят, нито да 

променят клаузите. Ако е необходимо, 

страните могат да прибавят клаузи по 

търговски въпроси, при условие че те не 

противоречат на клаузата. 

Clause 11 

Sub-processing 

Клауза 11 

Предаване за подизпълнение 

1. The data importer shall not subcontract 

any of its processing operations performed on 

behalf of the data exporter under the Clauses 

without the prior written consent of the data 

exporter. Where the data importer subcontracts 

its obligations under the Clauses, with the 

consent of the data exporter, it shall do so only 

by way of a written agreement with the sub-

processor which imposes the same obligations 

on the sub-processor as are imposed on the data 

importer under the Clauses3. Where the sub-

processor fails to fulfil its data protection 

obligations under such written agreement the 

data importer shall remain fully liable to the data 

exporter for the performance of the sub-

processor’s obligations under such agreement. 

 

1. Вносителят на данни няма да предава 

за подизпълнение операциите по 

обработване, извършвани от името на 

износителя на данни съгласно клаузите, без 

предварителното писмено съгласие на 

износителя на данни. Вносителят на данни 

предава за подизпълнение задълженията си 

съгласно клаузите със съгласието на 

износителя на данни само посредством 

писмено споразумение с подизпълнителя, 

което налага на подизпълнителя същите 

задължения като тези, наложени на 

вносителя на данни съгласно клаузите. Ако 

подизпълнителят не изпълни задълженията 

си за защита на данните по такова писмено 

споразумение, вносителят на данни носи 

пълна отговорност спрямо износителя на 

данни за изпълнението на задълженията на 

подизпълнителя по споразумението. 

 

2. The prior written contract between the 

data importer and the sub-processor shall also 

provide for a third-party beneficiary clause as 

2. Предварителният писмен договор 

между вносителя на данни и подизпълнителя 

предвижда също така клауза в полза на трето 

                                                           
3 This requirement may be satisfied by the sub-processor co-signing the contract entered into between the data 

exporter and the data importer under this Decision. /Това изискване може да бъде изпълнено, като 

подизпълнителят също подпише договора, сключен между износителя и вносителя на данни съгласно 

настоящото решение. 

 



laid down in Clause 3 for cases where the data 

subject is not able to bring the claim for 

compensation referred to in paragraph 1 of 

Clause 6 against the data exporter or the data 

importer because they have factually 

disappeared or have ceased to exist in law or 

have become insolvent and no successor entity 

has assumed the entire legal obligations of the 

data exporter or data importer by contract or by 

operation of law. Such third-party liability of the 

sub-processor shall be limited to its own 

processing operations under the Clauses. 

лице, като тази от клауза 3, за случаи, в които 

заинтересованото физическо лице не може да 

подаде иска за обезщетение, посочен в клауза 

6, параграф 1, срещу износителя на данни 

или срещу вносителя на данни поради това, 

че те са изчезнали фактически или са 

престанали да съществуват юридически или 

са изпаднали в несъстоятелност, и няма 

правоприемник, който да е поел всички 

правни задължения на износителя на данни 

или на вносителя на данни чрез договор или 

по закон. Такава гражданска отговорност на 

подизпълнителя е ограничена до собствените 

му операции по обработване съгласно 

клаузите. 

3. The provisions relating to data protection 

aspects for sub-processing of the contract referred 

to in paragraph 1 shall be governed by the law of 

the Member State in which the data exporter is 

established, and namely: Bulgaria. 

 

3. Разпоредбите, свързани със защитата 

на данните при предаване за подизпълнение 

на договора, посочени в параграф 1, трябва 

да бъдат съобразени с правото на държавата-

членка, в която е установен износителят на 

данни, а именно: България. 

4. The data exporter shall keep a list of sub-

processing agreements concluded under the 

Clauses and notified by the data importer 

pursuant to Clause 5(j), which shall be updated at 

least once a year. The list shall be available to the 

data exporter’s data protection supervisory 

authority. 

4. Износителят на данни поддържа 

списък със споразумения за предаване за 

подизпълнение, сключени съгласно клаузите 

и за които е изпратено уведомление от страна 

на вносителя на данни съгласно клауза 5, 

буква (j), който списък се актуализира поне 

веднъж годишно. Надзорният орган за защита 

на данните на износителя на данни има достъп 

до списъка. 

Clause 12 

Obligation after the termination of personal 

data-processing services 

Клауза 12 

Задължение след приключване на 

услугите по обработване на лични 

1. The parties agree that on the termination 

of the provision of data-processing services, the 

data importer and the sub-processor shall, at the 

choice of the data exporter, return all the personal 

data transferred and the copies thereof to the data 

exporter or shall destroy all the personal data and 

certify to the data exporter that it has done so, 

unless legislation imposed upon the data importer 

prevents it from returning or destroying all or part 

of the personal data transferred. In that case, the 

data importer warrants that it will guarantee the 

confidentiality of the personal data transferred 

and will not actively process the personal data 

transferred anymore. 

 

1. Страните се споразумяват, че при 

приключване на предоставянето на услуги по 

обработване на лични данни вносителят на 

данни и подизпълнителят, по избор на 

износителя на данни, връщат всички 

предадени лични данни и направените копия 

на износителя на данни или унищожават 

всички лични данни и удостоверяват този 

факт на износителя на данни, освен ако 

приложимото спрямо вносителя на данни 

законодателство го възпрепятства да върне 

или да унищожи всички или част от 

предадените лични данни. В такъв случай 

вносителят на данни гарантира, че той ще 

осигури поверителността на предадените 

лични данни и повече няма да ги обработва 

активно. 

2. The data importer and the sub-processor 

warrant that upon request of the data exporter 

and/or of the supervisory authority, it will submit 

its data-processing facilities for an audit of the 

measures referred to in paragraph 1. 

2. Вносителят на данни и 

подизпълнителят гарантират, че при 

поискване от износителя на данни и/или от 

надзорния орган те ще предоставят 

оборудването и средствата си за обработване 



на данни за проверка на мерките, посочени в 

параграф 1. 

 

Appendix 1 

to the Standard Contractual Clauses 

 

This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties. 

The Member States may complete or specify, according to their national procedures, any additional 

necessary information to be contained in this Appendix. 

Data exporter 

The data exporter is (please specify briefly your activities relevant to the transfer): 

EDMARK INTERNATIONAL (BG) EOOD – delivering Edmark products in Bulgaria, performing 

sales, advertisement and distribution of Edmark products. 

Data importer 

The data importer is (please specify briefly activities relevant to the transfer):  

Edmark Industries SDN BHD – manufacturer of Edmark products, owner of rights for opening 

and maintenance of distributor profiles in company system. 

Data subjects 

The personal data transferred concern the following categories of data subjects (please specify 

individuals who have signed distributor agreements with Edmark for the sale and distribution of Edmark 

products. 

Categories of data 

The personal data transferred concern the following categories of data (please specify name, father’s 

name (if any), surname of the distributor, contact details: e-mail, telephone number. 

Special categories of data (if appropriate) 

The personal data transferred concern the following special categories of data (please specify none). 

 

Processing operations 

The personal data transferred will be subject to the following basic processing activities (please specify 

opening and maintenance of distributor profile by Edmark Malaysia for full performance of the functions 

of distributor by the relevant individual.  



Приложение 1 

към Стандартни договорни клаузи 

Допълнението е неразделна част от клаузите и трябва да бъде попълнено и подписано от 

страните. 

Държавите-членки могат да допълнят или да уточнят в съответствие с националния си 

процесуален ред всяка допълнителна информация, която трябва да се съдържа в настоящото 

Допълнение. 

Износител на данни  

Износителят на данни е (моля, посочете накратко дейностите, свързани с предаването): 

„ЕДМАРК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (БГ)” ЕООД - доставка на продукти на Едмарк в България, 

извършване на продажби, реклама и дистрибуция на продукти на Едмарк. 

Вносител на данни 

Вносителят на данни е (моля, посочете накратко дейностите, свързани с предаването):  

Едмарк Индъстрис СДН БХД - производител на продукти на Едмарк, собственик на права 

за откриване и поддържане на профили на дистрибутори в фирмената система. 

Субекти на данни 

Предаваните лични данни засягат следните категории физически лица (моля, посочете): 

физически лица, които са сключили договори за дистрибуция с Едмарк за продажбата и 

разпространението на продукти на Едмарк. 

Категории данни 

Предаваните лични данни засягат следните категории данни (моля, посочете): име, презиме 

(ако има), фамилно име, данни за контакт: имейл, телефон. 

Специални категории данни (ако е необходимо) 

Предаваните лични данни засягат следните категории данни (моля, посочете): няма. 

Операции по обработване 

Предаваните лични данни ще бъдат подложени на следните основни дейности по обработване 

(моля, посочете): откриване и поддръжка на профила на дистрибуторите от Едмарк Малайзия за 

пълноценно изпълнение на функциите на дистрибутор от съответното физическо лице.  



Appendix 2 

to the Standard Contractual Clauses 

This Appendix forms part of the Clauses and must be completed and signed by the parties. 

Description of the technical and organisational security measures implemented by the data 

importer in accordance with Clauses 4(d) and 5(c) (or document/legislation attached): 

 

 

 

Приложение 2 

към Стандартните договорни клаузи  

 

Допълнението е неразделна част от клаузите и трябва да бъде попълнено и подписано от 

страните. 

Описание на техническите и организационните мерки за сигурност, прилагани от 

вносителя на данни в съответствие с клауза 4, буква 4(d) и 5(c) (или приложен 

документ/законодателство): 

 


