
Винаги ли е необходимо съгласието на получателя при 

директен маркетинг 

Продължение 

1. Предварително полученото съгласие трябва да отговаря на правилата на GPDR за събиране 

на съгласие – да е дадено свободно, с някакъв потвърдителен акт/действие (а не да се 

презюмира), да е за конкретно нещо, да е информирано, като администраторът на лични данни 

предоставя описание на конкретната цел на обработването, информация дали данните ще се 

споделят с други партньори (трябва отделно съгласие за това), какъв е начинът за оттегляне 

на съгласието, да включва и препратка (линк) към Уведомлението за поверителност на 

дружеството/организацията, което да информира за политиката, която администраторът 

прилага за защита на данните. 

2. Легитимният интерес като правно основание за обработването на лични данни за целите на 

директния маркетинг е изрично посочен като основание за такова обработване от GDPR 

(съображение 47). За да е приложимо това основание, съгласно Регламента е необходимо да са 

налице следните условия: 

вече установени взаимоотношения с лицето (например, лицето, с което ще се комуникира, вече 

да е клиент на дружеството/организацията); 

още при събиране на данните на физическото лице, то да може да очаква, че данните могат да 

бъдат използвани за целите на директен маркетинг (т.е. още при установяване на 

отношенията с него – при подписване на договора, например, лицето да бъде уведомено, че 

данните му могат да се използват, за да му се изпраща маркетинг информация). 

Принципно, чрез балансиращия тест, който се извършва (и следва да се документира) при 

позоваване на легитимен интерес, даден експерт може лесно да си отговори на въпроса дали 

това основание е приложимо. Информация за същността, етапите и правилата при оценка на 

легитимния интерес можете да видите в Становище 06/2014 относно понятието за законни 

интереси на администратора на лични данни съгласно член 7 от Директива 95/46/ЕО[5]. 

При директен маркетинг в електронна среда трябва да се спазват и правилата, установени в 

Закона за електронните съобщения. Съгласно чл. 261, ал. 2 от ЗЕС, ако едновременно са 

изпълнени долуизброените условия, съгласието на лицето за директен маркетинг по електронен 

път не е необходимо (съответно като основание по Регламента може да се използва 

легитимният интерес): 

• дружеството/организацията е получило електронната поща на лицето при сключена с 

него сделка за предоставяне на свои продукти или услуги;  

• при сключването на сделката дружеството/организацията му е предоставило 

информация, че възнамерява да използва електронната му поща с цел свой директен 

имейл маркетинг и му е дало възможност още тогава „да изрази несъгласие“ (т.е. да 

възрази) срещу това; 

• в изпращаните имейли с цел директен маркетинг дружеството/организацията предлага 

на лицето свои продукти или услуги, сходни на тези, за които е била сключена сделката, 

при която е получило електронната поща. 

Следва да обърнем внимание на използваната в ЗЕС формулировка относно възможността 

лицето „да изрази несъгласие“. Това е текст отпреди влизането в действие на GDPR и сегашните 



правила за легитимно получено съгласие. Тази стара формулировка нерядко създава трудности 

и неясноти при практическото прилагане на закона при извършване на директен маркетинг, вкл. 

относно приложимото основание. Често сме виждали да се използва текст с поле за маркиране, 

който гласи „не съм съгласен да получавам маркетинг-имейли…“, като неотбелязването на 

полето би навело на мисълта за съгласие: потребителят е съгласен данните му да се използват 

за целите на директен маркетинг, но все пак изричен потвърдителен акт на дадено съгласие 

липсва. Ние препоръчваме в текста, с който се дава възможност за изразяване на т.нар. 

„несъгласие“ по ЗЕС, да се използва формулировката „възразявам срещу получаване на 

маркетинг-имейли …“, която кореспондира на легитимния интерес като приложимо основание 

за маркетинга в тези случаи. 

Независимо на какво основание се извършва директният маркетинг, в края на всяко имейл 

съобщение, изпратено с такава цел, на лицата трябва да се предоставя възможност да се откажат 

от/да възразят срещу по-нататъшното получаване на подобни съобщения. 

Когато основанието за обработване на данните е съгласие, при неговото оттегляне трябва да се 

преустанови използването на данните за директен маркетинг. 

Когато основанието за обработване е легитимен интерес и е налице отправено възражение, 

използването на данните с цел директен маркетинг се преустановява неминуемо и без да се 

поставя под въпрос дали интересите и основните права на субекта на данни имат преимущество 

над интереса на администратора на лични данни (това е изрично изискване на GDPR за 

легитимния интерес при директен маркетинг, закрепено в чл. 21, пар. 3, което не важи за 

други случаи на обработване на лични данни на основание легитимен интерес). Допустимо е, 

а е и препоръчително, при направен отказ/възражение, да се изпраща автоматичен имейл-

потвърждение за това, че лицето е изключено от съответния списък, на лицата от който се 

изпращат маркетинг съобщения (за да се избегнат грешки при отказ, направен от друго лице, 

след като му е препратен маркетинговият имейл, например). 

Независимо от правното основание, при обработването на данни с цел директен маркетинг 

изключително важно е предварително да се предоставя информация (по чл. 13  или чл. 14 от 

GDPR  – в зависимост от източника, от който са получени данните) по ясен и прозрачен 

начин, за да се спазят изискванията на чл. 5, пар. 1, б. „а“ от Регламента. 

Директен имейл маркетинг към лица, които не са клиенти на дружеството/организацията 

 В тези случаи, на първо място, следва да се направи разграничение между това дали става 

въпрос за физически или за юридически лица. 

Ако говорим за физически лица, важно е да се определи дали те са или не са „потребители“ по 

смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП)[6], към която дефиниция препраща ЗЕТ. 

 1. Директен имейл маркетинг към физически лица – „потребители“  

„Потребител“, по смисъла на ЗЗП, е „всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва 

услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, 

и всяко физическо лице, което като страна по договор по ЗЗП действа извън рамките на 

своята търговска или професионална дейност“.  

Съгласно ЗЕС, директен имейл маркетинг към лицата, отговарящи на понятието „потребител“, 

може да се извършва само след предварително взетото им съгласие за това. Относно 

естеството на съгласието, тук следва да се има предвид решение на Съда на ЕС от 1 октомври 



2019 г. по дело C‑673/17[7]. В него Съдът отговаря категорично, че, независимо от това, че 

изисканото съгласие е по силата на Директива 2002/58/ЕО (транспонирана при нас със ЗЕС),  

правилата за съгласието следва да са тези, които са формулирани в GDPR  (т.е. трябва да е 

свободно дадено, с потвърдителен акт, а не да е съгласие „по подразбиране“, дадено чрез 

конклудентни действия).  

Възможна е и друга хипотеза. Данните на лицата, които ще се използват за директен маркетинг, 

да са получени от партньор на дружеството/организацията. В такъв случай, при получаване на 

данните трябва да се уверите, че практиките, които съответният партньор прилага при събиране 

на данни за маркетинг, съответстват на законодателството, както и, че можете, при 

необходимост (принципът на „отчетност“ по чл. 5, пар. 2 от Регламента), да доказвате този 

факт. 

При изпращане на имейл с маркетинг съдържание до физическите лица – „потребители“ по ЗЗП, 

им се предоставя информация за източника на данните, както и другата изискуема информация 

по чл. 13-14 от Регламента. Ако информацията, която трябва да се предостави, е твърде обемна, 

може в самия текст, с който се събира съгласието, да се посочат най-важните елементи 

(например – откъде имате данните, за какво ги използвате), а другата част от информацията 

да е в Декларацията/Уведомлението Ви за поверителност, към което да сложите линк. Този 

момент е много важен, за да се спазва изискването на Регламента за предоставяне на 

информация в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма съгласно чл. 12, пар. 1. 

Допълнително, в своите Насоки от 29 ноември2017 г. относно прозрачността съгласно Регламент 

2016/679 (последно преработени и приети на 11.04.2018 г.)[8], Работната група по чл. 29 

разяснява и дава практически насоки как това изискване за кратка, прозрачна, разбираема и 

лесно достъпна форма да бъде спазвано в действие. 

Разбира се и тук важи следното: 

• в края на всяко имейл-съобщение, на лицата се предоставя възможност да се откажат от 

по-нататъшното получаване на подобни съобщения, безплатно и по лесен начин 

(съображение 70 от Регламента); 

• при отказ (оттегляне на съгласието), използването на данните на лицата с цел 

директен маркетинг се преустановява. 

2. Директен имейл маркетинг към физически лица, които не са „потребители“ по смисъла на 

ЗЗП 

ЗЕС не поставя изискване за събиране на предварително съгласие при изпращане на маркетинг 

имейл към тези лица. Вероятно логиката, която стои зад този по-облекчен режим, е свързана с 

това, че с тези лица се комуникира с оглед на тяхното професионално качество и затова до 

голяма степен режимът е сходен с този при извършване на директен маркетинг към юридически 

лица (техни представители). 

При директен имейл маркетинг към лицата по тази точка е важно да се обърне внимание на 

изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗЕТ, а именно: да се осигури ясното и недвусмислено 

разпознаване на търговското съобщение като „непоискано“ още с постъпването му при 

получателя.  

И тук отново трябва да се спазват същите правила за предоставяне на прозрачна информация – 

информация за изпращача на имейлите и т.н., както и правилата за лесен начин за възразяване 



срещу по-нататъшното получаване на подобни съобщения и техническа възможност за 

преустановяване на комуникацията при направен отказ/възражение от страна на получателя. 

3. Директен имейл маркетинг към юридически лица 

Една от често срещаните хипотези в тези случаи е събиране на данни за контакт на юридически 

лица от публични източници (интернет сайтове, публични регистри и др.). И този тип имейл 

маркетинг може да се извършва без да е взето предварителното съгласие. Самата комуникация 

е насочена към юридическото лице, независимо от това, че може да се изпраща на имейл на 

конкретно физическо лице като контактно лице за юридическото лице. Тук следва да посочим, 

че съгласно съображение 14 от него, Регламентът не обхваща обработването на лични данни, 

които засягат „юридически лица, и по-специално предприятия, установени като юридически 

лица, включително наименованието и правната форма на юридическото лице и данните за 

връзка на юридическото лице“. 

Много важно е преди изпращане на маркетинговия имейл задължително да се направи 

проверка дали съответната електронна поща на юридическото лице не фигурира във водения 

от Комисията за защита на потребителите електронен регистър на електронните адреси на 

юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения (това 

изискване е закрепено в чл. 6, ал. 3 от ЗЕТ). 

И тук, съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЕТ, трябва да се осигури ясното и недвусмислено разпознаване на 

търговското съобщение като „непоискано“ още с постъпването му при получателя. 

В края на всяко имейл съобщение на лицата се предоставя възможност да възразят срещу по-

нататъшното получаване на подобни имейли. 

Профилиране на лица и директен маркетинг 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, „профилиране“ означава „всяка форма на автоматизирано 

обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на 

определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или 

прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на 

това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, 

интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение“. 

Профилирането за целите на директния маркетинг често включва прогнози, изводи или 

предположения за лицата, към които е насочен маркетингът, като това може да помогне за по-

добро таргетиране на предлагани продукти и/или услуги. Профилирането обаче трябва да 

отговаря на изискванията на Регламента за добросъвестно и прозрачно обработване (да се 

предоставя информация, че данните ще бъдат използвани по този начин ). 

В най-често срещания случай профилиране се извършва на основание съгласие (например, при 

автоматизираното вземане на решения, включващо профилиране, което може да засегне в 

значителна степен физическото лице – съображение 71, чл. 21, пар. 2, б. „в“ във връзка с пар. 

1 на същия член от Регламента). Профилиране обаче може да се извършва и на основание 

легитимен интерес, вкл. за целите на директния маркетинг (чл. 21, пар. 1 във връзка с пар. 2 на 

същия член от Регламента), като физическите лица имат право по всяко време да възразят 

срещу такова обработване на данните им. 

Насоките от 3 октомври 2017 г. относно автоматизираното вземане на индивидуални решения и 

профилирането за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Работната група за защита на личните 



данни по чл. 29 (последно преработени и приети на 6 февруари 2018 г.)[9] разясняват подробно 

тази материя. 

 


