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ДЯРЕКТОР НА ДГ"СЛЪНЧО ".ГР.IIЕщЕРА

?
V

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛІIОСТ И °ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В ДГ"СЛЪНЧО" ГР.ПЕЩЕРА
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.1 Считано от 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) ua

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данин и относно свободното движение на такика данни и за отмяна на Директика 95/46/ЕО /Общ
регламент относно защитата на данните/.
Регламентьт урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави
членки на ЕС.

II. ВЪВЕДЕНИЕ
Чл.2 ДГ"СЛЪНЧО"гр. Пещера в качеството си на администратор на лични данни, съветва физическите лица да
прочетат внимателно политиката и в случай, че имат въпроси, е препоръчително осьществяване на контакт c
определеното длъжностно лице по защита на данинте. Ако физическо лице (субекrьт на даини) не е съгласен с някои от
условията, сьдържащи се в политиката за защита на личните данни, не трябва да предоставя личните си данни.
III. ИНФОРМАЦИЯ ОТИОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАНИИ
Чл.3 ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера е юрндическо лице и има право на самостоятелен бюджет, с ЕИК 000340871
Наименование :ДГ"СЛЪНЧО"гр. Пещера
Седалище и ддрес на управление:

гр. Лещера, ул. " П.Горанов" JV: 66

Данни за кореспонденция :

гр. IIещера, ул. "П.Горанbв" К:бб

Телефон:

+359896608279

E-mai1:

sunб4@abv.bg

Web site:

http://www. su n б4. еи

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Чл.4 Надзорен орган по защита на личните данни в Република България е Комисията за защита на личните данни
(КЗЛД). Контролът върху защитата на личните данин се извършва от Комисията за защита на личните данни. В рамките
на своите правомощия Комисията има право да разглежда жалби от физически лица, да извършва проверки на
администратори и обработващи лични данни, да издава становища, задължителни предписания и имуществени саинции .
Чл.5 Даини за контакт с надзорния орган:
Наименование :
Комисйя за защита на личните даннх
Седалище и адрес на управление :

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" 32

Данни за кореспонденция :

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров„ Ns2

Телефон:

+35902191-53-518

E-mai1:

kz(dna codn.bи

Web site:

http:// www.cadp.b и

Чл.б В случай на установяване нарушаването на Вашите законии права и интереси , имате право да подадете

жалба до Комисията за защита на личните данни.
V. ЦЕЛИ И ОБХВАТ ИА ПОЛИТИКАТА
Чл.7. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера отчита
неприкосновеностга на личността на физическите лица, поема сериозен ангажимент no отношеине на поверителността на
личните данни и полага усилия за защита среuіy неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В

сьответствие със законодателството и добрите практики, ДГ"СЛЪНЧО" прнлага изискаинте технически и
оргаинзационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
Чл.8. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера цели да
обясни защо u какви лични данни се събират, как се обработват и сьхраняват u да информира физическите г, ца за целите
на обработване на личните данни, категориите лични данни, които се събират, получателите unu категориите получатели,
на които могат да бъдат разкрити данните , задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и
последиците от отказ за предоставянето им, за правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват, сьгласно
изискванията на чл. 15-22 на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
VI. ИЗПОЛЗВАНИ TEPMHHH И ДЕФИНИЦИИ
Чл. 9. По смисъла на настоящата Политика:
1. Лични данни са всяка информацня, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което
може да бъде идентифицирано („субект на данни); физическо лице, което може да бъде идентифицирано , е лице, което

може да бъде идентифииирано , пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен
номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата,
физиологичната, генетичната, псиническата, умствената, инономическата , културната или социална идентичност на това
физическо лице.
2. Обработване на лични данни е всяка операция или сьвкупност от операции, извършвана с лични данни или

набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране , употреба, разкрикане чрез предаване, разпространяване
или друг начин, по който даините стават достьпни, подреждане, ограничаване, изтрикане или уинщожаване ;

З. Ограничаване на обработването е маркиране на съхранявани лични дании с цел ограничаване на
обработването им в бъдеще ;
4. Профилиране е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на
личин даини за оценяване на определени личин 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 състояине, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение
5. Псевдонимизацня е обработването на лични даини по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат
свързвани с коинретен субект на данин, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява
отделно и е предмет на технически и организационин мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с
идентифицирано физическо лиие или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано ;
6. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга

структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато
целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка,
администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установеин в правото на Съюза или в
правото на държава члеина.
7. Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура,
която обработва личин данни от името на администратора.
8. Получател на лични данни е физическо или юридическо лиие, публичен орган, агенция или друга структура,
пред която се разкрикат личните данин, независимо дали е трета страна или не. Същевремеино тryбличните оргаин, които
могат да получават лични даини в рамките на конкретно разследване в сьответствие с правото на Съюза или правото на
държава членка, не се считат за „получатели` ; обработването на тези данин от посочеинте публични органи отговаря на
приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
9. Трета страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се
разкрикат личните даини, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичинте органи, които могат да
получават лични дании в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза unu правото на държава

членка, не се считат за „получатели`; обработването на тези даини от посочените публични оргаин отговаря на
приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.
10. Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено
указанне за волята на субекта на даниите, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява
съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
11. Нарушенне на сигурностга на лични данни е нарушение на сигурностга, което води до случайно или
неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достьп до лични данни, които се предават,

съхраняват или обработват по друг начин;
12. Регимър с личнн данни е всеки структуриран набор от лични данин, достъr ът до които се осъществява

съгласно определени критерни, независимо дали е центрапизиран, децентрализиран или разпределен съгласно
функционален или географски принцип.
VII. JП3ЧНИ ДАННН ОБРАБОТВАНН В ДГ"СЛЪНЧО"гр. IIЕЩЕРА
Чл .10. (1) ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера събира и обработва лични данни, необходими за осъществяване на своите

права и задължения като работодател и контрагент при съблюдаване изискванията на приложимото законодателство .
Личните данни, обработвани от ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, са групирани в регистри на дейностите по обработване,
сьдържащи правила за обработване на лични даини, отнасящи се до :
1. работници и служители и изтгьлнители по трудови и граждански договори;
2. кандидати за работа;
~
З . клиенти /родигели/;
4. доставчици на услуги.
(2) За целите на управлеинето на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и
бикши служители на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера.
В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентйфикация на физическите
данин
лица,
за образоваине и квалификация, данни за здравето , даини за контакт, както и други данни, изискуеми по

силата на специалните

закоин,

които регламентират

трудовите

правоотношения ,

правоотношения , счетоводното отчитане на дейността, БЗУТ, както и социалните въпроси.

данъчно-осигурителните

Събраните даини се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаи
когато това е предвидено в закон. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространств ~
Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични даu
коити се сьхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове .
(З ) В изпълнение на своите дейности и във връзка с правомощията си ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера обработва лич
данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на услуги, за сключві
и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, както и
пропускателния режим u видеонаб.гподението с охранителна цел, действащи в сградата на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера.
(4) ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което
отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, нормативна или регулаторна рамка като лице
предоставило тези даини на общината се задължава :
1. да предостави на третото лице данни за администратора - ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера;
2. да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени даини и категориите получатели на тези данни
З . да предостави информация за прдвото на достьп и коригиране на лични даини, от лицето, за което се отнася
Чл.11. Диференцираин от конкретната дейност или норматикна, респектикно регулаторна рамка примери
категории лични даини, които се обработват от ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера са даини свързани c:
„
1. физическата идентичност (имена, паспортни данни (ЕГН, дата на раждане, номер на лична карта, даті
място на издаване, адрес, пол), телефон за връзка, електронен адрес, записи от системи за видеонаблюдение , снимкі
други необходими за идентифициране на субекта на данни);
2.икономическата ядентичност - имотно и финансово състояние , участие и/или притежание на дялове, цен
книжа в дружества, наличие на публични задължения, даини, необходими за идентифициране за целите на данъчнс
законодателство юрисдикция, на която лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаз
от тази юрисдикция, функция на контролиращи лица, информация за банкови сметки, и др.;
З .соцнална ндентичност - (ннформация за придобито образование, професионanна квалификация , за владе<
на чужди езици, информация за трудов стаж и професионanен опит (вкл .заемаин ддъжности, работно време , стаж

специалностга, членство в професионални и съсловни организации), заплата и социanни придобивки, местораба
професионanна биография, номер, дата на издаване и категория на шофьорска книжка, в зависимост от ддъжносТ
информация за подбор (вкл . копия от разрешителни за •работа, препоръки и друга информация, посочена във Ваш
автобиография и придружително писмо или предоставена no друг начин чрез процеса на кандидатстване), атестациоі
информация, информация относно трудова дисциплина);
4.семейна идентичност -семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в т.ч . дi
до 18 години), родствени връзки и др .;
5. личнн данни относно съдебното минало на лицето (свидетелство за сьдимост);
б .данни за здравословно състоянне (медицинско свидетелство, данни, сьдържащи се в болничин листс

представяни от служителите катb субекти на данни, решения на TE1IK/НЕЛК и др.п.);
7.другн даннн, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служеf
правоотношения, данъцно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейностга, безопасните
здравословни условия на труд, както и социanните въпроси.
Чл.12 ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера спазва принципа за забрана на обработване на спецналнн категорив ли ~
даннн, съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД и чл.9, параграф 1 от Общия регламент, разкриващи расов или етнически произ~
политически възгледи, религиозни или философски убеждения unu членство в синдикanни организации, какзч
обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лі
данни за здравословното състояние или данин за сексуanния жикот или сексуanната ориентация на физическото ni
като изктпочения се допускат само в случаите, предвидеин в чл. 5, ап. 2 от ЗЗЛД и чл.9, параграф 2 от Общия регламе ~
VПI. ПРшПjиIIIИ СВЪРЗАНН С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.1 З . Като адмиинстратор на лични данин, ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера обработва лични данни чрез съвкупнос

действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или • други неавтомати
средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване , адаптиране или промяна, извлич
консултиране, употреба, разкрикане чрез предаване , разпространение или друг начин, по който данните стават досты
подреждане или комбиниране, ограничаване, блокиране, зanичаване или унищожаване .

Чл.14 Като администратор на лични данни, npu обработката, събирането и съхраняването на лични да
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера се ръководи от следните принципи :
1. законосъобразност на обработката на личнн данни- личнитв даини следва да бъдат обработвани въз oci

на съгласието на сьответния субект на даини за една или повече конкретни цели или на друго легитимно основа
Обработването на личин данни се счита за законосъобразно когато е необходимо :
- за изпълнението ua договор, по който субектьт на даините е страна, или за предприемане на стьпки по искаf
субекта на данните преди сключването на договор ;
- за спазването на законово задължение , което се прилага спрямо адмиинстратора;
- за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

- за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които
предоставеин на адмиинстратора;

2. доброrьвестност и прозрачност на обработката на лнчни даннн- всяка информация и комуникация і
връзка с обработването на тези личин даини да бъде лесно достьпна и разбираема и да се използват ясни
недвусмислени формулировки.
З . ограниченне на це.лнте - личните данин са сьбирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не
обработват по-нататьк по начин, несъвместим с тези цgли. По-нататьшното обработване за целите на архикиранетч
обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член
параграф 1 от Общия регламент, за несъвместимо с първоначапните цели;
4. свеждане на данните до минимум- личинте данин са подходящи, свързани сьс и ограничени до необходим ~
във връзка с целите, за които се обработват;
5. точноrг на обработваните лични данин- личните данни трябва да са точни и при необходимост да бъ,

поддържани в актуален вид; Трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременнi
изтриване или коригиране на неточни лични даини, като се имат предвид целите, за които те се обработват ;

6. огранхченне на rьхраненнетo-личните данни са сьхраняваин във форма, която да позвол
идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обрабо~
личките данни. Личните даини могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствЕ

за целите на архикирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически ц~
съгласно член 89, параграф 1, nри условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мер
предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните ;
7. цялостност н поверителноrг- личинте данни са обработвани по начни, който гарантира подходящо нико

сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и сре
случайна загуба, унищожаване или повреждане , като се прилагат подходящи технически или организациоини мерки;
8. отчетноrг- адмиинстраторът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на чл.5, параграф 1 от (
Чл.15 Информация за личните данни на потребителите на услуги в повечето случаи се получава директно

субектите на даини, когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването

у

официалинте правомощия и за спазване на законови задължения на общинската администрация .
Чл.16 ДГ"СЛЪИЧО"гр.Пещера обработва личните данин чрез възлагане на служители обработващи данн ~
като определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните , при наличие
релевантно правно основание, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Обработващи от името на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера
явяват служителите на ДГ"СЛЪНЧО", чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни
физически лица, са наддежно регламентирани във вътрешин актове на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера.
Чл.17 При обработката на лични данни, служителите на ДГ'"СЛЪНЧО"гр.Пещера ги обработват добросъвестн
по прозрачен начин no отношеине на субекта на даините за конкретни, изрично указани и законни цели в сьответстви
действащото законодателство . Служителите на ДI'"СЛЪНЧО"гр.Пещера съобщават и обясняват на гражданите каi
личин данин събира ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, както и защо и как го прави .
Чл.18 Услугите, които предлага Дi"`СЛЪНЧО". гр.Пещера изискват обработване и съхранение на лични дан

които са минимизираин. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната ycnyra cnoi
норматикната уредба на Република България u Европейския Съюз.
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера събира личните данни за конкретни, легитимни цели, като личните данни не
обработват по-нататьк по начин несъвместим с тези цели.
Чл.19 Обработват се личин дании само за законин цели. Обработката на лични данни не надхвърля лерис
необходим за постигането на тези цели, освен ако ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера е задължена да ги сьхрани в сьответствие

законодателството.
IX. ЦEJII3 НА ОБРАБОТВАНЕ НА JIIiЧНИ ДАННИ
Чл.20. (1) ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа
нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в сьответствие с чл. б, а
от Регламент 2016/679.

(2)Събирането и обработването на личин даини е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указан
`

легитимин цели, а именно :
- Спазване на законови задължения от страна на администратора;
- Сключване и изпълнеине на договори с доставчици за предоставяне на услуги на jp'" СЛЪНЧ )"гр . Пещера .
които субектьт на данните е страна;
- Адрминистриране на отношенията с клиенти на ДГ"СЛЪНЧQ" и предоставяне на услуги.
- Изпълнение на задачи от обществен интерес
- Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с т
за,дължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, ка
и на други права u задължения на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера в качеството й на работодател ;
(3) При обработването на данни за архикиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания
за статистически цели даините се обработват така, че да не се позволи идентифицирането на субекта.

(4) Събирането и обработването на лични даини за други цели се извършва само след изрично сьгласи
предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данин и Регламент (ЕС) 2016/679
за защита на данните). В случай че администраторът на лични данни ще обработва лични данин за цели, различни от ~
за които са събрани, същият се аягажира да предостави на субектите на даините необходимата информация за това.
Чл.21 Целта на обработка на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица служител
общината, физическите лица на които се предоставят извършваните услуги от ДГ"СЛЪНЧО", посетители и др. свърза
тюс лица. Обработката на данин е най-често вследствие на изпълнение на норматикно установени задължени;
администратора на лични даини, пронзтичащи от спеtцtфиката на изискванията на законодателството, регламентиХ

дейностга на общината, финансово-счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейt
дейностга по управление на човешките ресурси, обработването на исканията по ЗДОИ, видеонаблюдение с охранит

цел, автоматичния обмен на информация в областга на данъчното облагане и др., изброени в поддържанит
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера регистри на лични даини.
Чл.22. Във връзка с изпълнеине на нормативно установени задължения, при осьществяване на своята дейf
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера обработва лични даини на физически лица при изпълнеине на задълженията за идентифици
u авюматичен обмен на информация за целите на данъчното законодателство , ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера обрабс
сьхранява, използва и разкрика на трети лица даини, сьгласно нормативно установените изисквания на национan:
законодателство и относимите акrове на европейското законодателство .
Чл.23. Обработването на лични данин от ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера е допустимо освен в случаите, кога

необходимо за изrrьлнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данин, така и ко
физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие или обработването е необходим
изпьлнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отиасят даините , е страна, както
действия, предхождащи сключването на договор u предприети по искане на лицето.
Х.СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.24.Услугите, които ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера предоставя, изисква и различен срок за сьхранение на ni
данин на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за остана
е приложима Номенклатура на делата сьс срокове на съхранение на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера и Регистьра на дейнос
по обработване на лични даини в ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера.
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера t ьхранява лични данни по силата на приложимото законодателство сьгл
предвидения срок.
XI. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.25. Изисканите от служителите на ДГ лични данни са съобразеин с дейностите , които се преддагат и

задължителен характер . В случай на отказ от доброволно

предоставяне на изисканите лични да

ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера няма да бъде в сьстояине да предостави своите услуги.
XII. РАЗКРИВАНЕ НА JII4ЧНИ ДАННИ
Чл.26. ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, като администратор на лични данин има право да разкрие обработваните ni
данни само на следните изчерпателно изброени категорин лица:

1. физическите лица (субекти на даини), за които се отнасят даините;
2. лица, за които правото на достьп е предвидено в нормативен акт (публични органи-Национanна агенци

приходите, Национален осигурителен институт, ГД Инспекция по труда, органи на съдебната власт, прокура•
Министерство на Вътрешните работи, органи на местното самоуправление, Сметна палата, Агенция за дърх
финансова инспекция и други публичин органи, с оглед техните правомощия и компетентност, банки, застраховате
др. на база на законови разпоредби;
З .ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, съобразно възложените от закона правомощия и оторизираните служител
общината, както и обработващ личин данин (физическо или юридическо лице, което обработва личните данин от ~
на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера и по негово нареждане или възлагане), при условията на чл. 28 от Общия регламент оті
защитата на даините, или лица, за които правото произтича по силата на договор .
Чл.27. (1)Обработваните лични данин на физически лица в ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, могат да ~
предоставяни на други администратори на лични данни, във връзка с изпълнение на конкретни задачи по указаниЕ
името на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера (например: събиране на вземания, поддържане на архик и т.н.).
(2) Не се предоставят лични даини, обработвани или съхранявани в ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера на трета дъј
или на международни организайин, извън ЕС.
(3) Във връзка с използването на информационни системи и уеб базирани системи, с цел по-качес
обработване на информацията в ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, лични данни се предоставят на лица - извърv
абонаментно поддържане на програмите и системите . Тези лица обработват лични данни от името на администр
единствено и само за целите, за които данните са сьбраин и не могат да ги предоставят на трети лица.
XIII. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл.28. Физическите лица, чиито лични даини се обработват имат слединте права:
І . Право на информираност (във връзка с обработването на личните му даини от ацминистратора). Ф fическото лице
е субект на данни, има право да получи от ацминистратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с неro, и а
е така, да получи достьп до данните. Тази информация включва:
• Данни, идентифициращи администратора, както и негови координати за връзка, вкл. координатите за връзка с длъжж
лице по защита на данните
• Целите и правното основание за обработването ;
• Лолучателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;
• Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо);
• Срока на сьхранение на личните данни;
• Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако .има такова);

• Информация за всички права, които субектьт на данни има;
• Лравото на жалба до нацзорния ор ~ан.
Посочената информация не се предоставя, ако субектьт на данни вече разполага с нея.
2.Право нs достьп ха потребителите до отнасящите се за тяа данни. Във връзка с прилагането на Общия Регламент э
защита на личните данин, субектьт на тези данни има право на достьп до своите лични данни, като изисква и полуvава о
ДС "СЛЪНЧО"гр.Лещера информация за тяхното обработване. В случаите, когато -при предоставяне правото на достьп на физическот
лице могат да се разкрият личин данни и за трето лице, адмиинстраторът е длъжен да предостави часгичен достьп до тях, без д
разкрива данин за третото лице.
Ако пода,дете искаые, свързано с упражняване на Вашите права, служителите на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Лещера ще Ви отговорят
едномесечен срок. При необходимосг този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени .
При отказ да бъде изгтьлнено Вашето искане, ще бъдете уведомени за причините, поради които не са лредприети действия п
него, както и за възможносгга да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и тьрсене на защита по съдебен ред.;
З. Право на коригиране (ако данните са неточни). Субектьт на данни има право да поиска от администратора да коригир
без ненужно забавяне неточните лични даини, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектьт на данните им
право непълните лични данин да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация .
4. Нзтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен")

Субектьт на данни има правото да поиска от ацминистратора изтриване , на свързаните с него лични данни без ненужн
забавяне, а ацминистраторът има зацължението да изтрие без ненужно забавяне личните данин, когато е приложимо някое .о
посочените по-долу основания :
• Личните данни повече не са необходими за целите, за които са бхли сьбрани unu обработвани по друг начин, в случаит
когато нормативен акт не налага тяхното срочно сьхранение ;

• Субектьт на данните отгегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правн
основаине за обработването;

• Субектьт на данните възразява срепry обработването и няма законни основания за обработването, които да има
преимущество ;

• Личните данни са били обработвани незаконосьобразно ;
• Личните данни трябвв да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото н
държава членка, което се прилага спрямо администратора;
• Личните данни са били сьбрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и сьгласието
дадено от носещия родителска отговорност за детето .
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера няма основаlние да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да с
съхраняват в законовите срокове.
5. IIраво на огранхчаване ха обработването от страна на администратора или обработващня личнн данин, но за целт
са необходими конкретин условия, сред които :
• Точносгга на личните данни се оспорва от субекта на данните . В този случай ограничаването на обработването е за срок, коi
позволява на администратора да провери точносгга на личните данни;

• Обработването е неправомерно, но субектьт на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вмесго т
ограиичаване на използването им;

~

• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектьт на данните ги изисква
установяването , упражняването unu защитата на правни претеншi и;

• Субектьт на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дапи законните основания на администратi
имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
Администраторът съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване unu ограничаване на обработване на всеки получател,

когото личните дании са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несьразмерно големи усилия. Администратоі
информира субекта на даините отхосно тези получатели, ако субектьт на данните поиска това.
б. Право на преносхмост на личнхте данни между отделните администраторх

Субектьт на даннитс има право да нолучи личните данин, които го засягат и които той е предоставил на администратор
структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат u има правото да прехвърли тези данни на друг администра,
без възпрепятстване от администратора, на котто личните данни са предосгавени, когато обработването е основано на сьгласие unu
доroворно зацължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Правото не следва да се прилага, когато обработването
базира на правно основание, различно от сьгласие или договор.

Когато упражнява правото си на преносимосг на данните, субектьт на данните има право да получи и пряко прехвърляне
личните данни от един адмиинстратор към друг, когато това е технически осъщесгвимо .
7.Право на възраженне пред адмннистратора срещу обработването на лхчихте даннн на физическото лице npu наличи

на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните му даини за целите на директни
маркетинг.

~

Субекгьт на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражени
срещу обработване на личин данни, отнасящи се до неro, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетині

Ако физическите лица възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни, той е длъжен да прекрат
обработването , освен ако не докаже, че сьществуват убедителни законови основания за обработването , които имат лредимство пре,
интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването unu защитата на правни претенции . Пр

възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обра8отването на личните данни за тези цели с
прекратява.
Наред с тези права, физическото лице има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, н
възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпьлнениет

на з$дача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора или
обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива

интереси преимущесгво имат интересите или основните права и свободи на фязическото лице, които изискват защита на личните
данни, по - специално когато физическото лице е дете.

8. Субектьт на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единсгвено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна
сгепен. Правото не се прилага, ако решениетq:
а)е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субект на данни и дцминистратор;
б)е разрешено от правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, и в което се
предвиждат сьщо подходящи мерки за защита на правата и свободите, и легитимните интереси на субекта на данните; или
в)се основава на изричното сьгласие на субекта на данни;
9. Право на защита по съдебен или админвстратнвен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
Ако физическите лица считат, че правото им на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то те могат да

подацат жалба пред сьответния надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, мясro на работа или мясго на
предполагаемото нарушение .
Физическите лица имат право на защита no сьдебен ред.
Всеки субект на данни има право на ефективйа сьдебна защита, когато счита, че правата му по общия регламент са били
нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в сьответсгвие с регламента.

Производсгвата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред сьдилищата на държавата
членка, в която ддминистраторът или обработващият лични даини има мясго на установяване.
Физическите лица имат право на ефективна сьдебна защита срещу зацължителните решения на надзорния орган, отнасящи се
до тях, като в този случай производсгвото се развива пред сьдилищата на държавата членка, в която е установен надзорният oprau.
10. Право на обезщетенне за претьрпени вреди
Всяко лице, което е претьрпяло матернални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Общия регламент, има право
да получи обезщетение от администратора или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка с
улражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилища, комлетентни съгласно правото на сьответната държава членка.
11. IIраво на уведомяване за нарушение на сигурностга на днчните данин;

Когато има вероятност нарушението на сигурносгга на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на
физическите лица, ДI "СЛЪНЧО"гр.Пещера, без ненужно забавяне, сьобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на
личните данни.
В сьобщението до субекта на данните, на ясен и просг език се описва естеството на нарушението на сигурносгга на личните
данни и се посочват най-малко информацията и мерките, посочени в член 33, параграф 3,букви б)в) и г) от ОР.
XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

Чл.29. (1) Физическите лица, упражняват правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера в качеството й на адмиинстратор на лични данни- право на достьп, право на изтрикане ,

коригиране или ограничаване на обработването, като подават писмено искане (заявление) до ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера на

адрес: гр.Пещера ул „П.Горанов : ` Ns 66 или на e-mai1: sunб4@abv.bg съдържащо минимум следната информация:
1. име, адрес и други данни за идентифициране на сьответното физическо лиие;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция .
(2) Подаването на писменото искане (заsшлеине) е безплатно .
(3) При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера, от субекта на даини ще бъде поискано да се идентифицира — чрез предоставяне на документ за
самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
(4)Личните данни, обработваин във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите
на упражняване на посочените в ал.1 права. В тази връзка личин даини могат да бъдат предоставени на трети лица, само

ако е предвидено в закон.
Чл.30. При подаване на писмено искане (заsпsлеине) от упълномощено лице, към заявлението се прилага и
изрично нотариапно заверено пълномощно.
Чл.31. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към
писменото искане (заявление) се прилага удостоверение за наследници.
Чл.32•ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера предоставя на субекта на данин информация относно действията, предприети във

връзка с искането, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на иска~ето. При
необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложностга и броя на исканията.
ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера писмено информира физическото лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от
получаване на искаието, като посочва и причините за забавянето .
Чл.33. ДГ"СЛЪНЧО"изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично — срещу подпис или по пощата, с
обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.

Чл.34.
Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва
достьп до тях.

Чл.35. Когато физическото лице подава искане с електронни средства, по възможност информацията се
предоставя с електронин средства, освен ако физическото лице не е поискало друго . Ако ДГ"СЛЪНЧО" не предприеме

действия по искането на потребителя, общината уведомява субекта на данни без забавяне и най-късно в срок от един
месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия и за възможностга за подаване на жалба до
надзорен орган и тьрсене на защита по съдебен ред.
XV. СИГУРНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО
Чл.3б ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера е предприела необходимите технически и организациокии мерки, за защита на
личинте данни от случайно или незакоино укищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достьп, изменение или
разпространеине, както и от други незакоини форми на обработване.
Чл.37
Като се имат предвид достиженията на техинческия прогрес, разходите за прилагане и естеството,

обхватьт, контекстьт и целите на обр ~ботването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и
свободите на физическите лица, ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера и обработващите личин даини прилагат подходящи технически
и организационки мерки за осигуряване на съобразено с този риск нико на сигурност:
а)псевдонимизация и криптиране на личинте даини;
б)способност за гарантйране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчикост на системите и
услугите за обработване;
.
к
в)способност за своевременно възстановяване на наличностга u достьпа до личните данни в случай на физически
или технически инцидент;
г)процес на редовно изпитване , преценяване и оцеина на ефектикността на техническите и оргаинзационните
мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.
Чл.38 При оценката на подходящото нико на сигурност се вземат предвид по-специапно рисковете,. които са
свързани с обработването, по-специално от . случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено
разкрикане unu достьп до прехвърлеин, съхранявани или обработеин по друг начин личин данин.
XVI. ОФИЦИАЛЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ НА ДГ"СЛЪНЧО"гр. ПЕПjЕРА
Чл.39 Потребителите на официалиня електронен портал на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера може да разглеждат
страинците му, без да попълват регистрациоини форми и да въвеждат лични даини.
Чл.40 Основна цел на портала е да ocurypu ефектикно обслужване на своите потребители с осигурена защита на
личните данни. Поддържаме администратикни, програмин и технически мерки и ресурси за защита на данните срещу
нерегламентиран достьп и огласяване, срещу случайно или нерегламентирано уинщожаване и променяне, както и срещу
злоупотреби (мерки за което не се огласяват).
Чл.41 ДГ'"GЛЪНЧО"гр.Пещера не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи,
изрично регламентирани в законова разпоредба.
Чл.42 За облекчаване обслужването на нашите потребители на портала публикуваме връзки към сайтове, които
не се поддържат от ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера. Подчертаваме, че нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за
информацията, която предоставяте към тези сайтове .
Чл.43 ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера променя процедурите u средствата за защита на личките данни в съответствие с
промеин в норматикните разпоредби u развитие на технологиите за защита, за което - актуалното състояние на защита се
публикува на настоящия портал заедно с датата на актуализация .

XVH. УВЕДОМЯВАНЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН ЗА НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА JII3ЧHATE
ДАНин
Чл.44 В спучай на нарушеине на сигурностга на личните данни ДI'"СЛЪНЧО"гр.Пещера, в качеството си на
адмиинсlратор без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрап за него,
уведомява за нарушеинето на сигурностга на личните данин надзорния орган, компетентен в съответствие с член 55 от
Общия регламент, освен ако не съществува вероятност нарушението на сигурносrга на личните данин да породи риск за
правата и свободите на физическите лица. Уведомлението до надзорния орган съдържа причините за забавянето, когато
не е подадено в срок от 72 часа.
Чл.45 Обработващият личин данин уведомява адмикистратора без ненужно забавяне , след като узнае за
нарушаване на сигурностга на лични данни.
ХVIII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗIIОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Политина за поверителност и защита на личните даини е утвърдена със Заповед Ns 199 от
22.05.201 8г. на Директора на Д<'"СЛЪНЧО"гр.Пещера u влиза в сила от 25.05.2018
§2. Настоящата Политина за поверителност и защита на личните данин може да бъде променяна или допълвана
поради изменение на приложимото законодателство , по инициатива на ДГ"СЛЪНЧО"гр.Пещера или на компетентен
орган (напр . Комисията за защита на личните данин).

