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ОБЩИ  ПOIIC3ЖEНИ3I 

Чл . 1. ОСНОВНо  УЧИ IIИЩЕ  „АНТОН  СТРАШИМИРС )В" — ГР . ВАРНА , като  
администратор  на  лични  данни  rьбира , обработва , сьхранява  и  предоставя  лични  

данни  на  служители , ученици , родители , гтосетители  и  други  физически  лица . Този  
документ  съдържа  политики  и  процедури , регламет -гrиращи  сьбирането  и  
обработването  на  тази  информация , която  иденгифицира  всяко  лице  (лични  данни ). 

Чл . 2. OCHOBHU УЧИ IIИЩЕ  „АНТОН  CТРАШИМИРUВ" — ГР . ВАРНА  е  
вписано  като  администратор  на  лични  данни  в  публичтттт si регистьр  т-<а  Ком_нсията  за  
защита  на  лични  данни . 

Раздел  I. ЦЕ11И , ОБХВАТ  И  OCHOBHI4 I ІРИ :НЦИГІ IiI I-iА  ПОIIИТПКИТ L ЗА  
ЗАЩИТА  НА  1i.ИЧНИ  ДАННП  

Чл . З . С  настоящата  политика  се  уреждат  условията  и  реда  за  водене  на  регис  r р  тл  
по  3311Д, както  и  организацията  и  реда  за  упражняване  на  контрол  при  обработването  
на  лични  данни  от  слух<ителите  на  ОУ  „Антон  Страшимиров " — ср . Варна . 

Чл . 4. Политиката  е  изготвена  в  сьответствие  с  разтторедбитё  на  Регламент  (Е(:) 

2016/279 на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27.04.2016 г., Закона  за  защита  нa 

личните  данни  (3311Д ) и  Наредба  №  1 от  30.01.2013 г . за  минималното  нино  гса  
технически  и  оргаттизационни  мерки  vi дохтустимия  вид  зат .тхи  та  на  личните  даннгт  и  
цели  защита  на  инrгересите  на  учителите , служителите , родители , ученици , 

посетителите , както  и  на  други  физически  лица  на  ОУ  „А .нтон  Стра rцимиров " — гр . 

Варна  от  незаконосьобразно  и  недобросъвестно  обрабогване  ua ичт -тите  им  данни . 

Чл . 5. (1) Основен  принци rти  гтри  обработката  на  данните  е, че  те  могат  да  с :е  
събират  само  за  конкретни , изрични  н  легитил -тнт -т  тхели , което  озна ~тава , че  няма  дa 

бъде  приемливо  първо  да  се  съб vтрат  данни  и  да  се  регnава  впосл tдствие  как  може  да  се  
използват. . 
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(2) ОУ  „Антон  Страшимиров " — гр . ВарІІа  сьоира  само  минимално  количество  
данни , необходими  за  изпълнение  на  конкретни , изрично  указани  и  законни  цели . 

1lичните  данни  следва  да  са  ограничени  до  необходимото  във  връзка  с  целите , за  които  
се  обработват . Данните  се  съхраняват  във  формат , коьтго  не  позволява  лесно  
идентифициране  на  участващите , след  като  информацията  вече  не  е  необходима  за  
първоначалната  цел . 

Чл . 6. Основните  принципи  при  обработването  на  лицни  данни  според  
Регламент  (ЕС ) 2016/279 на  Европейския  парламент  и  на  С •ьвета  от  27.04.2016г . са : 

1. Принцип  на  точност  — събраните  данн i-т  трябва  да  бъдат  точни  и  при  
необходимост  да  бъдат  поддържани  в  актуален  вид ; 

2. Принцип  на  ограничаване  на  съхранението  — личнитс  данни  не  трябва  да  се  
гъхраняват  за  период  по -дълъг  от  необходимото  за  целите , за  кои •то  с :е  
обработват  данните ; 

3. Принцип  на  цялостност  и  поверителносг  -- въвеждат  се  технически  и  
r  организационни  мерки , които  да  гарантират  неоеходимото  ниво  на  ситурност  на  

личните  данни ; 

4. Принцип  на  отчетност  — администраторът  на  лични  данни  може  да  демонстрира  
спазването  на  по -горт iите  принципи . 

Чл . б . 1lични  те  данни  се  заличават  или  кvригират , когато  се  установи , це  r.a 
неточни  или  несъответстващи  на  целите , за  които  се  обработва  г . 

Чл . 7. (1) ОУ  „Антон  Страшимиров " — гр . Варна , поддържа  личните  данни  във  
вида  и  формата , които  позволяват  идентифициране  самоличността  на  физическите  
лица  за  срок  не  по -дълъг  от  необходимия  :за  т ;зпьі ~ент -те  на  целите , за  които  личните  
данни  се  обработва  т. . 

(2) ОУ  „Антон  Стра Lиимиров " — гр . Варна  спазва  принципа  за  забрана  иа  
обработване  на  специални  категории  данни  сь rласно  чл : 5, ал .'1 от  3311Д  (разкриват rе  
на  расов  или  етницески  произход ; разкриване  на  политически  възгледи , религиозни  
или  философкки  убеждения ; членство  в  политицески  партии  или  организации ; 
сдружения  с  религиозни , философски , политически  или  синдикални  цели ; генетични  
данни , биометрични  данни , лицни  данни , свързани  с  присъди  и  нарушения , данни  за  
здравословното  сьстояние  на  субекта , данни  за  сексуалната  ориентация  на  субекта ), 
като  изключения  се  допускат  само  в  случаите , пре ,л,видени  в  чл . 5, ал . 2 Uт  3311Д . 

Чл . 8. Законосъобразното  обработване  на  данните " включва  налицието  на  
следните  елементи : 

➢ Дадено  валидно  rьгласие  на  субекта  на  данни . 

➢ Когато  обработването  е  необходимо  за  изпълнението  на  договор , по  който  
субектът  на  данни  е  страна . 

~= Когато  обработването  е  необходимо  за  сгтазване  т-ra законово  задължение  гса  
администратора . 

У  Когато  обработва .нето  е  i-iеобходимо , :за  да  бъдат  защи •гени  жизненоважх -rи  
интереси  на  субек  га  на  данни ; 
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➢ Когато  обработването  е  необходимо  за  изпълнението  на  задача  от  обществени  
интерес ; 

➢ Когато  обработването  е  необходимо  за  целите  на  легитимните  интереси  на  
администратора , освен  когато  преимугцество  пред  тези  интереси  имат  
интересите  или  і lравата  и  основните  свободи  на  субек •га .. 

Чл . 9. (1) Съгласието  на  субекта  на  данни  трябва  да  е  свободно  изразено , 

конкретно , ин (ј)ормирано , недвусмислено , посредст  sом  изslвление  (дёкларация ) или  
ясно  потвърждаващо  действие . 

(2) Искането  на  с-ьгласие  за  обработване  се  извършва  задължително  в  момента  f-ra 

събиране  на  данните . 

(3) Съгласието  може  да  бъде  оттеглено , като  rіроцесът  на  оттегляне  е  съш,о  
толкова  лесен , колкото  процесът  на  предоставяне . След  оттегляне  на  съгласието  всяк :о  
последващо  обрабо  гиане  на  база  на  това  сьгласие  трябва  да  се  преустанови  и  данните  
следва  да  се  изтрИя  г  или  анонимизират . 

(4) Ако  обработването  прод vлжи  на  друга  база  (легт •ттимни  интереси ), то  
субектьт  на  данни  грябва  да  знае  за  това  — мълчаливо  преминаване  от  една  база  на  
друга  не  е  приемливо . 

Раздел  II ПРАВА  НА  СУБРКТИТ  НА  ДАННИ  

Чл . 10. Субектьт  на  данни  се  запознава  със  следт iите  обстоятелства  в  момента  тта  
предоставяне  на  данните  си : 	 . 

1. Кой  обработва  данните  му? 

2. Данни  за  контакт  с  администратора  (длъх<ностно  лице  по  загйита  rra 

данните ); 

3. За  какви  цели  ще  се  обработват  данните  и  какво  е :законовото  основание ? 

4. Ще  бъдат  ли  предоставяни /обработвани  данни  ге  от  •грети  лица ? 

5. Какви  са  правата  на  субекта ? 	 , 

б . Как  ще  бъдат  обработвани  данните . 

Чл . 11. Субегсгьт  на  данни  може  да  се  информира  за  всички  действия , 

извършвани  въи  връзка  с  данните  си  и  може  да  иска  коригиране  на  неверни  или  
неточни  данни . 

Чл . 12. Субектът  на  данни  има  право  да  получи  от  администратора  
потвърждение  дали  се  обработват  лични  данни , свързани  с  нerv, и  ако  е  така  да  полvчи  
достъп  до  данните  и  информация  относно  целите  на  обработване , съответните  
категории  лични  данни , получателите , пред  които  са  или  цr,е  бъдат  разкрити  личните  
данни  и  предвидения  срок  за  тяхното  сьхранение . 

Чл . 13. Субекгът  на  данни  има  право  да  поиска  .от  адму zнхzстратора  да  коригvсра  
неточните  лични  данни , свързани  с  него , както  и  да  гІопълнтт  непълните  лични  данни  
като . се  има  предвид  целите  на  обработването . 
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Чл . 14. Субетстът  на  данни  има  право  да  поиска  от  администратора  изтриване  на  
свързаните  с  него  лични  данни  без  ненужно  забавяне , а  администраторът  има  
задължението  да  изтрие  личните  данни , когато : 

➢ 1lичните  данни  riовече  не  са  необходими  за  целите , за  които  са  били  събирани  
или  обработвани ; 

➢ Субектът  на  данни  оттегля  своето  съгласие  и  няма  друго  правно  основание  :,а  
обработването ; 

У  Субектът  на  данни  нъзразява  срещу  обработване rо  на  данни  и  няма  законни  
основания  за  обработването , които  да  вземат  преимущество ; 

➢ 1lичните  дант -tи  са  били  обработвани  незаконоСъобразно ; 

➢ 1lичните  дані iи  трябва  да  бъдат  изтрити  с  цел  сrтазване  на  правно  задължен v.tе  
съгласно  европеь iското  и  национално  законодателство ; 

➢ 1lичните  данни  са  били  сьбрани  във  връзка  с  предлагането  на  услуги  на  
информационното  общество . 

Чл . 15. Субекгът  на  данни  има  право  да  поиска  ограничаване  на  обработването  в  
определени  от  закона  случаи . 

Чл . 16. Субектът  на  данни  има  право  да  гтолучт -т  дат iните  си  в  структуриран , 

широко  използван  и  пригоден  за  машинно  четене  формат  (право  на  преносимост ) и  
има  правото  да  прехвърля  тези  данни  на  друг  администратор , когато  обработването  е  
основано  на  съгласие  или  т -та  дотоворно  задължение  или  обработването  се  извършва  п :о  
автоматизиран  начин .  

Чл . 17. Субектът  на  данни  има  пранv на  в  ь ;jpax<ение  срещу  обработването  на  
лични  данни  и  има  право  да  не  бъде  обекз  на  реите ziие , основаващо  се  единствен 0 на  
автоматизирано  обработване , което  пора >кда  гr равни  последсгвия  за  субекта  на  данни  
или  го  засяга  в  значителна  степен . 

Чл . 18. Всички  служители  на  ОУ  „Антон  Страшимиров " — гр . Варна  при  
встъпване  в  длъжност  се  задължават  да  спазват  конфиденциалнОСт  гто  отногцение  .на  
базата  данни  с  родителите , служителите  и  учениците  на  уч iллището , достъпни  им  при  
изпълнение  на  служебните  задължения . 

Чл . 19. ОУ  „Антон  Страшимиров " — г ,. y. Варна  поддържа  вътрешен  ред  като  
администратор  на  личт iи  данни , като  осит vрятза  технически  и  организационни  мерки  
за  защита . 

Чл . 20. (1) В  ОУ  „Антон  Страшимиров " — гр . Варна  е  определен 0 длъжностн :о  
лице  по  защита  на  данните , което  участва  по  riодходягц  начнн  и  своевременно  във  
всички  въпроси , свързани  с  личните  данни . 

(2) Субектите  на  данни  могат  да  се  Обръщат  кzм  длъжно r_тното  лице  по  защита  
на  данните  по  всички  въпроси , свързани  с  Обрабv тването  на  техните  данни  и  r_ 

упражняването  на  техните  права  сьгласно  нормативните  документи .. 

(3) Длъжностното  лице  по  защита  на  данни  ге  е  длъжно  да  спазва  секретнос  гг  а  
или  поверителността  на  изпълняваните  от  него  задачи  в  съответствие  с  европейскот () и  
национално  законодателство . 
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РАЗДЕ II III РЕГИСТРИ  НА  ДЕЙ IТОСТИТ IЕ  ПО  О 17РАБОТ I3АНЕ  

Чл . 21. Поддьржаните  от  ОУ  „Антоіг  Стра rттттмт -тров" - rp. Варна  регистри  на  
дейностите  по  обработване  на  лични  данни  са , з:aк i о  седва : 

1. „Ученици " 

2. „Персонал " 

З . „Видеонаблюдение " 

4. „Пропускателен  рех<им " 

5. „Родители " 

Нормативпото  основание  е  Закоті  за  предучилищното  и  училищното  

образование  и  Наредбите  към  него  за  изпълнение  на  Закона , 330, КСО  и  

приложимото  законодателство , свързано  с  предоставянето  на  образователни  услуги . 

Чл . 22. (1) В  регистьр  „Ученици " се  набират  и  гьхраняват  лични  данни  с  цел  
индивидуализиране  на  физически  лица  „ученици ", обvчавани  в  училището . 

(2) Общо  описание  на  регистьр  „Ученици " 

Регистьрът  сьдържа  следіІите  категории  лични  данн rт : 

1. физическата  идентичност  на  лицето : име , ЕГН , адрсс , пасхтортни  данна  т, 
месторождение , телефони  за  връзка  и  банкови  сметк vг, 

2. социална  идентичност  — образование ; 

З . лични  данни , които  се  отнасят  до  здравего  — здравно  — профилактични  карти  
на  учениците , сьдържащи  данни  относн () rекущия  им  здравен  статус , предишни  
заболявания , хронични  заболявания  и  др . 

(3) Технологично  описание  на  регистър  „Ученици ": 

1. носители  на  данни : 

➢ На  хартиен  иосител : Данните  се  набират  в  писмена  (документална ) форма  и  се  
гъхраняват  в  папки . Папките  се  подреждат  в  rцкафове , които  са  разположени  в  
изолирани  заключващи  се  помещения  на  операторите  на  лични  данни , 

помещенията  са  охраняеми  с •ьс  СОТ  . Информаци sгга  от  хартиените  носители  за  
всеки  ученик , се  записва  в  Ктіига  за  подлежащите  на . задължително  обучение  
деца  до  1б-годишна  възраст ; Дневник  за  V—VI1 клас ; главна  класна  книга , 

~ регистрационни  дневници  за  завършен  клас  и  завършена  степен  на  о ~оразован :гле, 

със  задължителни  реквизи  ги  сьгласно  Наре lдба  №  8 от  11.08.2016 r. за  
информация  ra и  документите  за  системата  на  предучилищното  и  училищното  
образование , които  се  сьхраняват  в  сьщите  иолирани  зіомещения . 

➢ На  технически  носител : 1lичните  данни  се  въвеждат  в  специализирана  

информационна  система  за  училищна  админисграция  АдминПро . Базата  данни  
се  намира  на  твърдия  диск  на  изолирани  компюгри . 

➢ срок  на  сьхранеггие : съгласно  Номеіцклатурата  на  дёлата  в  ОУ  „Антсн  
Страшимиров " — гр . Варна  сьс  срокове  іia съхранение ;  

(4) Определяне  на  длъжностите : 

Обработващи  лични  дангси  на  регистьр  „Ученици " са : замест .ник  — директор  УД  
и  заместник  — дирекгор  АСД , специалист  координатор  I/fT, служител  човешки  ресурси  
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технически  изпълнител , технически  секретар  и  класни  ръководители  и  целии  
педагогически  персонал . Длъжностните  лица  — обработващи  лични  данни  и  оператори  
на  лични  данни  предприемат  всички  организационтто  — техничёски  мерки  за  
съхраняването  и  опазването  на  личните  данни . 

(5) Нивото  на  въздействие  на  регистъра  по  отно Lцение  на  различните  критерии  е, 

както  следва : 

1. поверителност  -  ниско  ниво ; 

2. цялостност  - ниско  ниво ; 

3. наличност  - ниско  ниво ; 

4. общо  за  регистъра  - ниско  ниво . 

(6) Организационни  мерки  за  физическа  затцттга  — определени  са  помещенията , 

в  които  ще  се  обработват  лични  данни  и  са  разположени  комуникационно  - 
информационни iе  сисгеми  за  обработване  на  лични  данни , като  физическия  достьп  е  
ограничен  само  за  служители  с  оглед  изпълнение  на  служебните  им  задължения  (на  
база  заключващи  системи ). Достъп  се  предоставя  само  на  служителиге , на  които  той  е  
необходим , за  изпълнет -iие  на  служебните  им  задължения . Достъпът  до  систем iлте, 

обработващи  по  електронен  способ  личнут  да tц-ги , е  сiраничех  чрез  уникални  
потребителски  идентификатори  и  пароли , а  електронните  носители , са  защитени  по  
адекватен  начин , в  зони  с  контрол  на  достьпа . 

Техническите  мерки  за  физическа  защита  включват  vтзползване  на  ключал .<и ,. 

шкафове , метални  каси , както  и  оборудване  на  помещенията  с  пожарогасителни  

средства . 

Защитата  на  електронните  данни  от  неправомерет -i достъп  се  осъществн F.а  
посредством  поддьржане  на  антивирусни  програми , периодично  архивиране  т-га  
външен  носител , както  и  чрез  поддържане  на  информацията  и  на  хартиен  носител . 

(7) ОУ  „Антон  С  грашимиров " — тр . Варна  предприема  превантивни  действия  
при  защита  на  личните  данни  като  сьставя  план  за  дёйствие  rrри  различните  случаи  т-са  
настъпили  форсмажорни  събития , а  именно : 

1. защита  при  аварии , независещи  от  ОУ  „Агггон  Страшимиров " — rp. Варна  -- 
предприемат  се  конкретни  действия  в  зависимост  от  конкретпата  ситуат -т. ття ; 

2. защи  га  от  пожари  - незабавно  гасене  със  собствени  средства  /пожарогасители / 

и  уведомяване  на  съо  гветните  органи ; 

3. защита  от  т-таводнения  - предприемат  действия  по  ограт zичаване  z іа  
разпространението , както  и  се  изпомпва  вода  или  загребва  със  собствени  подръчни  
средства . 	 - 	 , 	, 

(8 остьп  до  егистт ~ 	 " ),Д 	 р 	р „Учениии  имат  ы  дьржа liните  органи  - МОН , РУО , 

дирекция  „Социално  подпомагане ", съд , следствие , rrpoкypaтwpa, ревизиращи  органи , 
МВР , Община  и  др . за  изпълнение  на  техните  задължения , т iредвидени  в  съответните  
законови  и  подзаконови  нормагивни  актове , когато  са  изискали  данниге  по  надлежЕн  
ред  във  връзка  с  изпълнението  на  техните  правомотттия . 

г~ 



(9) 1lични  данни  на  учениците  се  съхраняват  до  оrьществяване  на  целите ;  з  а  
които  се  обработва  т , но  не  по -късно  от  периода , предвиден  сьгласно  Номенклатурата  

на  делата  гьс  сроковете  за  тяхното  съхранение  в  UY „Антон  Страшимиров " — гр . Bapнa. 
(10) След  постигане  целите  по  предходната  алинея  личните  данни  на  учениците  

се  унищожават  физически , за  което  се  изготвят  актови  протоколи  за  унищожаване . 

Чл .23. (1) В  регистьр  „Персонал " се  набираг  и  съхраняват  лични  данни  с  цел  
индивидуализиране  на  физически  лица , назначени  по  трудово  гтравоотношение  и/или  
и  по  граждански  договори. . 

(2) Общо  описание  на  регистьр  „Персонал ". Регис  гьръ  r спдържа  следните  групи  

данни : 

1. физическата  идентичност  - име , ЕГI1, адрес , наспортни  данни , месторождение , 

телефони  за  връзка  и  банкови  сметки ; 

2. психологическа  идентичност  — документи  относно  психическото  здраве ; 

З . социална  идентичност  — образование  и  трудова  дейност ; 

4. семейна  идентичност  — семейно  поло >кен .ие  и  родсгтзени  връзки ; 

5. лични  данни , които  се  отнасят  до  здравето '= медг -iцинско  свидетелство ; 

6. други  — лич i-iи  данни  относно  гражданско -правния  статус  на  лицата . 

Нормативното  основание  е  Кодексът  на  труда , Кодексьт  за  социалното  
оси rуряване , Законът  за  счетоводството , Законът  за  данъците  върху  доходите  на  
физическите  лица  и  приложимото  законодателство  в  областга  на  трудовото  право . 

Предназначението  на  събираните  данни  в  регистьра  е  свързано  с : 

1. Индивидуализиране  на  -грудовите  правоотноц iения ; 

2. Изпълненис  на  нормативните  изисквания  на  свързано •го  с  регист i,ра  
приложимо  действащо . законодателство ; 

З . Дейностите , свързани  rьс  сключване , същесгвуване , и :>менение  и  прекратяване  
на  трудовите  правоотношения , изго  гвяне  на  договори , допьлнителни  споразумения , 

заповеди , документи , удостоверяващи  трудовия  стаж , доходите  от  трудови  
правоотношения  и  по  граждански  договори , служебни  бележки ; справкт •т, 
удостоверения  и  др . 

4. Установяване  на  връзка  с  лицето  по  телефон , изпращане  на  кореспонденция , 

отнасяща  се  до  изпълнение  на  задълженията  му  по  трудово  правоотношение  и  п :о  
граждански  договори . 

(3) Технологично  описание  на  региг. гьр  „Ilерсонал " носители  на  данни :' 

➢ На  хартиен  носител : Данни  ге  се  набират  в  писмена  (документал .на ) форма  и  се  
сьхранява  r в  rіапки  (трудови  досиета ). Папките  се  подреждат  в  шкафове , които  
са  разположени  в  изолирани  заключващи  се  пометцения  на  огтераторите  г:та  
лични  данни , снабдени  със  защитна  сип -гализация . 

➢ На  технически  носител : Личните  данни  се  въвеждат  в  специализирана  проrрам :а  
ПП  Е11ИТ- 1lичен  сі,став  и  ТРЗ  и  АдминПРО : счеговодство , служител  цовешхи  
ресурси , специалист  координатор  ИТ . Базага  данни  се  намира  на  твърдия  диск  
на  изолирани  компютри . 

. 	 , 
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➢ Срок  на  гьхранение : сьгласно  Hovzeffк .лaтypaтa на  делата  в  ОУ  „Антон  
Страшимиров " сьс  срокове  на  сьхранение . 

(4) Определяне  на  длъжностите : 

Обработващи  лични  данни  на  регистьр  „Персонал " са : заместник  — директор  
АСД , гл . счетоводител , служител  човешки  ресурси  - ЗАС , счетоводи  гел , специалист  

координатор  ИТ. . 
Оператор  на  лични  данни  на  регистьр  „ ГIерсонал " е  служител  човешки  ресурси  

- ЗАС  . 
(5) Нивото  на  въздействие  на  регистъра  r10 отношение  на  различните  критерии  е, 

както  следва : 

1. поверителност  — ниско  ниво ; 

2. цялостност  - ниско  ниво ; 

3. налицност  - ниско  ниво ; 

4. общо  за  регистьра  -  ниско  ниво . 

(б ) Организационг iи  мерки  за  физицеска  защугга  -  определени  са  помещенията , 

в  които  ще  се  обработват  лични  данни  и  са  разположени  комуникационно - 

информационните  системи  за  обработване  на  лични  данни , като  физическия  достъп  е ' 

ограничен  само  за  служители  с  оглед  изпълнение  на  служебните  им  задължения  (на  
база  заключващи  снстеми ). 

Достьп  се  предоставя  само  на  слух<гггслите , на  които  той  е  необходим , за  
изпълнение  на  служебните  им  задължения . Досгь rтът  до  системите , обработващи  по  
електронен  способ  лични  данни , е  огрант -Учен  чрез  уникални  потребителски  
идентификатори  u гіароли , a електронните  носители , са  защите rlи  по  адекватен  начин , 

в  зони  с  контрол  на  дос  гьпа . 

Техническите  мерки  за  физическа  зат rr,ита  включват  използване  на  ключалки , 

шкафове , метални  каси , както  и  оборудваі  ~е  ііа  помещенията  с  пожарогасителни  

средства , СОТ . 

Трудовите  досиета  на  персонала  не  се  изнасят  изв vн  сградата  на  училището . 

3ащитата  на  електронните  данни  o r неправомерен  досlъп  се  осъществя F,а  
посредством  поддържат -re на  антивирусни  програми , периодично  архивиране  на  
външен  носител , както  и  чрез  поддържане  на  информация  га  и  на  хартиен  нvсител . 

При  изготвяне  на  ведомости  за  заплати  или  щатно  разписание  на  • персонал. а  
личните  данни  се  въвеждат  на  тиърд  диск , на  изолиран  компютър  .или , на  компютвр , 

който  е  свързан  в  локална  мрех<а , но  със  защитен  достдтт  до  личните  данни , като  
използваните  софтуерни  продукти  са  адаптирани  към  специфичните  нужди  на  
училището. ' 

При  внедряване  на  нов  програмен  продукт  за  обработване  на  лични  данни  се  
проверяват  възможностите  на  продукта  с  оглед  спазватге  изискванията  на  Закона  за  
защита  на  личните  данни  и  осигуряване  максималната  им  защита  от  неправомерен  
достъп , загубване , гювреждане  unu унищожаі ~а .: ze.  



(7) ОУ  „Антон  Страшимиров " предприема  превантивт -ги  действия  при  защита  г  та  
личните  данни  като  сьставя  план  за  действие  при  различните  случаи  на  настъпглли  
форсмажорни  събития , а  именно : 

1. защита  при  аварии , независещи  от  ОУ  ,,:\r т  гон  Страшимиров " -- предприемат  
се  конкретни  действия  в  зависимост  от  конкре •гна  га  ситуация ; 

2. защита  от  пожари  - незабавно  гасене  сЪс  собствени  средства  /пожарогасители / 

и  уведомяване  на  съответните  органи ; 

З . защита  от  наводнения  - предприемат  дейстния  по  ограничаване  г-та  
разпространението , какго  и  се  изпомпва  вода  или  загребва  със  собствени  подръчни  
средства . 

(8) Достьп  до  регистър  „Персонал " имат  н  държавнг -zте  органи  — НАП , HOL7, 

МОН , РУО  за  изпълнение  на  техните  задължения , предвидени  в  сьответните  законови  
и  подзаконови  нормативни  актове. . 

Достъп  до  обработваните  лични  данни  има • и - с-ьответните  държавни  органи  - 
сьд, следствие , прокуратура , ревизиращи  органи  и  др ., когато  еа  изискали  данните  по  
надлежен  ред  във  връзка  с  изпълнението  на  техните  правомощия . 

(9) 1lични  данни  се  съхраняват  до  осъществяване  на  целите , за  които  се  
обработват , но  не  по -късно  от  периода , предвиден  съгласно  Номенклатурата  на  делата  
със  сроковете  за  тяхното  съхранение  в  ОУ  „Антон  Сграшимиров ". 

(10) След  ггостигане  целите  по  прёдходната  аnиггея  личните  данни  се  
унищожават  физически , за  което  се  изготвят  актови  протоколи  за  унищожаване . 

Чл .24. (1) В  регистьр  „Видеонаблгодение " се  набират  и  съкраняват  лични  данни  с  
цел  индивидуализ Lгране  на  (ј)изически  лица , сьгласно  3акона  за  частната  охранител. на  
дейност . 

(2) Общо  описание  на  регистьр  „Видеог -габлюдение ": 

Категориите  физически  лица , за  които  се  • обработват  лични  данни , са  
посетители , ученици , преподаватели  и  служи  гели  в  сградите  на  училището . 

Регистърът  съдържа  следните  групи  данни  - фтzзическата  идентичност  на  лvщето . 

— видеообраз . 

(3) Технологично  описание  на  регистьр  „Видеонаблюдение ": Регисть рът  се  
попълва  с  данни  о  г  автоматично  деноггощно  видеонаблюдение  (видеообраз ) за  
движението  на  служителите  и  посетителите  в  сградата  на  училището : 

(4) Определяне  на  длъжностите : 

Оператори  на  лични  данни  на  регистьр  „Видеонаблюдение " <~а  заместник  -- 
директор  УД , заместник  — директор  АСД  и  специалист  координатор  ИТ . 

(5) Нивото  на  в  ьздействие  на  регистъра  п  отношение  rza различните  критерит -т  е, 
както  следва : 	 - 

1. поверителност  — ниско  ниво ; 

2. цялостност  — ниско  ниво ; 

З . наличност  — ниско  ниво ; 

4. общо  за  регистьра  — ниско  ниво . 
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(б ) Организационни  мерки  за  физическа  защита  — определени  са  помещения  га , 

в  които  ще  се  обработват  лични  данни , като  физическия  достьп  е  ограничен  само  за  
служители  с  оглед  изпълнение  т-ia служебните  им  задължения . 

(7) Категориите  лица , на  които  личните  данни  могат  да  бъдат  разкривани  с :а  
физическите  лица , за  които  се  отнасят  данните , и  на  лица , ако  е  предвидено  в  
нормативен  акг . 

(8) 1lични  данни  се  сьхранява  г  в  паметта  на  DVR за  срок  от  1 месец . При  
необходимост  записите  мога •г  да  бъдат  свалени  на  в  ьншен  носител . 

(9) След  постигане  целите  по  предходна •ra алтхнея  личните  данни  се  унищожа jзат  
физически , чрез  изтриване . 

(10) Данните  в  регистъра  се  предостав sгг  доброволно  от  лицата  при  подхода  и  
влизането  им  в  сградата  на  училището . 

(11) На  входовеге  на  сградата  се  поставят  информационни  табла  за  уведомяване  
на  гражданите , че  при  влизане  и  излизане  от  сградата  подлежат  на  проверка  съгласн :о  
чл . 30, ал .1, т .1, буква  „а " и „б" от  ЗЧОД  й  за  използването  на  технически  средства  за  
наблюдение  и  контрол  rьгласно  чл . 30, ал . 2 и  ал . 4 от  ЗЧОД . 

Чл . 25. (1) В  регистьр  „Пропускателен  режим " се  набттрат  и  с~ьхраняват  лични  
данни  с  цел  индивидуализиране  на  физически  лица , кои  го  влизат  s сградата  на  
училището . 

2) Общо  от iис.ание  на  регистт )р  „Пропускателен  режим ": 

Категориите  физически  лица , за  които  се  vбработват  лични  данни , са  
посетители  и  физически  лица  кЪм  вънц iни  изпълнители  в  сградите  на  училището . 

Регистърът  относно  в •ьншните  изп •ьлтти rели  съдържа  следни -ге  гр tiгпи  данни : 
ь• 

1. физическата  идентичност  - име , номер  на  лт iцна  карта . 

2. дата  и  час  на  посещението ; 

3. име  и  EI/IK на  фирмата , к •ьм  коятс  ; принадлежи  посетителя  г (когата  е  
приложимо ). 

4. цел  на  посещението ; 

5. внасяни  в  училището  оборудване /ма  z ерт -та :l ь-i, вид , брой . 

б . подпис  на  портиер . 

Регистьрът  огносно  посетителите  съдъ hжа  следните  групи  данни : 

1. физическа  идентичност  — име , фамнли sА , )гомер  на  лична  карта ; 

2. дата  и  час  тга  посещението ; 

3. при  кого  отива  посетителя  г . 

(3) Технологт lчно  оттисание  на  регистьр  „Пропуска  телетт  режим ": Регистърът  се  
попълва  на  хартиен  носител : Данните  се  набират  в  писмена  (документална ) форма  от  
портиерите  на  училището . 	 . 

(4) Определяне  на  длъжностите : 

Обработвагци  лични  данни  на  регистьр  „Про rryскателен  режим " са  заместни ;к  -- 
директор  АСД ; 

Оператори  на  лични  данни  т iа  рег -исгьр  „ГIропус:ка  т  елен  режим " са  портиери . 
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(5) Нивото  ua въздействие  на  регистъра  r і.v vтногцение  на  различните  критерии : е, 

както  следва : 

1. поверителност  — ниско  ниво ; 

2. цялостност  — ниско  ниво ; 

З . наличност  — ниско  ниво ; 

4. общо  за  рсгистьра  — ниско  ниво . 

(б ) Организационни  мерки  за  физическа  защита  — оrіределени  са  помещенията , 

в  които  ще  се  обработват  лични  данни , като  физическия  дос rьп  е  ограничен  само  за  
служители  с  оглед  изпълнение  на  служебните  им  задължения . 

(7) Категориите  лица , на  които  личните  данни  могат  да  бъдат  разкривани  са  
физическите  лица , за  които  се  отнасят  данните , и  на  лица , ако  е  предвидено  в  
нормативен  акт . 

(8) ОУ  „Антон  Страшимиров " предприема  превантивни  действия  при  загцита  гга  
личните  данни  като  сьставя  план  за  действие  при  различн Lгге  слуцаи  на  настъпили  
форсмажорни  събития , а  именно : 

1. защита  ripи  аварии , независещи  от  ОУ  „Акrон  Страг rтимиров " — предприемдт  
се  конкретни  действия  в  зависимост  от . конкретната  ситуация ; 

2. защита  от  пожари  - незабавно  гасене  със  собствени  средства  /пожарогасители / 

и  уведомяване  на  сьотвегните  органи ; 

З . защита  от  наводнения  - предприемат  деьiстиия  по  ограничаване  rta 

разпространението , както  и  се  изпомпва  вода  или  загребва  със  собствени  подръчни  
средства . 

(9) Достъп  до  регистър  „Пропускателен  режим " имат  и  държавните  органи  — 

МBP, НАП , НОИ , МОН , РУО  и  други  за  изпълнение  на  техните  задължентля , 

предвидени  в  съо  гветните  законови  и  подзаконови  нормативни  актове . 

Досгъп  до  обработваните  лични  дан i ти  имат  и  съответните  държавни  органи  - 
съд , следствие , прокуратура , ревизиращи  органи  и  др ., когата  са  изискали  данните  п :о  
надлежен  ред  във  връзка  с  изпълнението  на  техните  правомощия . 

(10) 1lични  данни  се  съхраняват  до  осъществяване  на  целите , за  които  се  
обработват , но  не  по-късно  от  периода , предвиден . rьгласно  Номенклатурата  на  делата  
сьс  сроковете  за  гяхното  съхранение  в  ОУ  „Ан rон  Страшимиров ". 

(11) След  постигане  целите  по  iтредходната  алит -теfi личните  данни  с.е  
унищожават  физически , за  което  се  изготвят  актови  протоколи  за  унищожаване . 

(12) След  постигане  целите  по  предходната  алинея  личните  данни  се  
унищожават  физически , чрез  изтриване . 

(10) Данните  в  регистъра  се  предоставят  доброволт zо  or лицата  при  подход  и  
влизането  им  s сградата  на  училището . 

Чл . 26. (1) В  регистър  „Родители " се  набират  и  съхраняват  л  ични  данни  . с  цел  
индивидуализиране  на  физически  лица  „родители " на  обучавани  в  училището  
ученици . 

(2) Общо  описание  на  регистьр  „Родители " 

Регистьрът  съдържа  следните  категории  лт-rчни  данни : 



1. физическа  та  идентичност  на  лицето : имена , ЕГН , адрес , телефони  за  връзка  
(3) Технологично  описание  на  регистър  .,,Родители ": 

1. носители  на  данни : 

- На  хартиен  носител : Данните  се  набират  в  rzисмена  (документална ) форма  и  се  

съхраняват  в  папки . Папките  се  подреждат  в  Lикафове , които  са  разположени  в  

изолирани  заключващи  се  помещения  на  операторите  .на  лични  данни . 

Информацията  от  хартиените  носители  за  всеки  родител  на  ученик  се  записва  в  Книга  

за  подлежащите  на  задължително  обучение  деца  до  1б-годиц iна  възраст ; Дневник  за  I- 
VII клас , със  задъл >кителни  реквизитт -z съгласно  Наредба  No 8 от  11.08.2016 г . за  
информацията  и  документи -ге  за  система •га  на  предучилищното  и  училищно zо  

образование , които  се  гьхраняват  в  същите  изолира • и  помещения . 	. 

- срок  на  съхранение : rьrласно  Номенклатура  га  т•iа  делата  вОУ  ,,.Антон  Страшимирот ." 

- Варна  със  срокове  на  сzхранение ; 

(4) Определяне  на  длъжностите : 

Обработващи  лични  данни  на  регистър  „Родители " са : заместник  - директор  УД  и  
заместник  - директор  АСД  , технически  изпълнител , технически  секретар  и  класни  
ръководители  и  целия  педагогически  персонал . Длъжт roстните  лица  - обработва iци  
лични  данни  и  оператори  на  лични  данни  т~редприемат  всички  организационно  

технически  мерки  за  съхраняването  и  опазването  на  личните  данни . 

(5) Нивото  на  възде viствие  на  регис rъра  гто  отношение  на  различните  критерии  е, 

както  следва : 

1. поверителност  — ниско  ниво ; 

2. цялостност  — ниско  ниво ; 

3. наличност  — ниско  ниво ; 

4. общо  за  регистьра  - ниско  ниво . 

(б ) Организационни  мерки  за  физическа  защита  - определени  са  помещения  та , 

~ които  ще  сё  обработват  личнт z данни  и  са  разположени  комуникационно  - 
информационни •ге  системи  за  обработване  на  лични  данни , като  физическия  доrгъп  е  
ограничен  само  за  служители  с  оглед  изпълнение  на  служебните  им  задължения  (на  
база  заклточващи  системи ). Достъп  се  предоставя  само  на  служителите , на  които  тотл  Е} 

необходим , за  изтгълнение  на  служебните  им  задължения . Достъпът  до  системите , 

обработващи  по  електронен  способ  лични  данни , е  ограничен  чрез  уни .кални  
потребителски  идентификатори  u rІароли , a електронните  носители , са  за iцитени  п :о  
адекватен  начин , в  зон iл  с  контрол  на  достьпа . 

Техническите  мерки  за  физическа  защт -тта  включват  използване  на  ключалки , 

шкафове , метални  каси , както  и  оборудване  на  помещенията  с  пожарогасителни  

средства . 

Защитата  на  елек iронните  данни  от  неправомеретУ  достъп  се  осъществят ,а  
посредством  подд  ьржатте  на  антивируст -iи  протрами , z -iериодично  архивиране  т tа  
външен  носител , както  и  чрез  поддържане  на  иттфvрмацията  и  на  хартиен  но~ител . 
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(7) ОУ  „Антон  Страшимиров " - гр . Sарна  предприема  превантивни  действ v:я  
при  защи •га  на  личните  данни  като  съставя  план  за  дет-тс rвие  при  раз .личните  случаи  г-iа  
настъпили  форсмажорни  събития , а  именно : 

1. защита  пргт  аварии , независещи  от  ОУ  „Антvн  С •грашимиров " - гр . Варна  -- 
предприемат  се  конкретни  действия  в  зависимост  от  конкретната  ситуаиия ; 

2. защита  от  пожари  - незабавно  гасене  сьс  собствени  средства  /по >карогасители / 

и  уведомяване  на  съответните  органи ,; 

З . защита  от  наводнения  - предгтриемат  де i-iствт •7я  по  ограничаване  ь,а  
разпространението , както  и  се  изпомпва  вода  или  загребва  със  собствени  подръчни  
средства . 

(8) Достъп  до  ре rистър  „Родители " имат  и  държавниг •е  органт •i • МОН , РУО , 

дирекция  „Социално  подпомагане ", съд, следс rвие , rгрокура  гура , ревизиращи  oprariи , 
МВР , Община  и  др . за  изпълнение  на  техните  задtiлжения , г -rредвидени  в  съответните  
законови  и  подзаконови  нормативни  актове , кога  г  о  са  изискали  данни  ге  по  надлеже  н  
ред  във  връзка  с  из rгьлнението  ua техните  правомощия. . 

(9) 1lични  данни  на  родителите  се  сvхраттява  г  до  осъще r.гвянаг -те  на  целите , а  
които  се  обработваг , но  не  по-късно  от  периода , предвндЕг -а  с; І )гласно  Номенклатурата  

на  делата  сьс  сроковеге  за  тяхното  съхранение  в  ОУ  „Ан -гон  Страшимиров " - rp. Варг ia.. 

(10) След  пости rане  целите  по  предходната  алинея  личните  данн i•т  на  у -гениците  
се  унищожават  (1)изически , за  което  се  изготвят  атсгови  протоколгт  за  vнищо >каване . 

РАЗДЕ II IV. ПРАВА  И  3АДЪ IIЖЕНИЯ  HtA 71ИЦАТА , OБPAEOTk3AIДщ  11ИЧHL][ 
ДАННИ  И  НА  Д1IЪЖНОСТНОТО  11ИЦЕ  ПО  3А 1.ЦИТА  I-IA ДАННИТЕ  

Чл .26. Служи  гелите  на  училището  са  длъжни : 

1. да  обработват  лични  данни  законоrьобразно  и  добросъвестно ; 

2. да  използват  личните  данни , до  коиго  имат  достъп , съогаразно  целите , за  които  
се  събират , и  да  не  ги  обработват  допълнително  rio г-гачин , несъвместиги : r.. тези  цеn тz; 

З . да  актуализират  рсгистрите  на  личните  данни  (ггри  неоеходимосг ); 

4. да  заличават  или  коригират  личните  данни , когато  се  установи , че  са  неточнг z 
r или  непропорционални  по  отношение  на  целите , за  които  се  ооработват ; 

5. да  поддържат  личните  данни  във  вид, коЙто  позволява  идентифициране  г  га  
съответните  физически  лица  за  ггериод  не  по-дъл •ь r о  г  необходимия  за  целите , за  xovrro 
тези  данни  се  обработват . 

б . да  не  разгласяват  лицни  данни , до  кoLrro са  полу i-тилут  досГЬп  при  и  по  повод  
изпълнение  на  задълженията  си . 

Чл .27. (1) За  неспазването  на  разтгоредбите  на  насіоящата  инструкигля  
служителите  носят  адмттнистративна  отговорност . 

(2) Ако  в  резултат  на  действията  на  rьответен  служт iтел  rто  обработване  на  личви  
данни  са  произтекли  вреди  за  трето  лице , съ rцо  го  мо>ке  да  пот -hрси  отговорност  по  
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реда  на  общото  гражданско  законодателство  или  rio наказа -гелен  ред , ако  стореното  
представлява  по -тежко  деяние , за  което  се  предвижда  наказателна  отговорност . 

Чл .28. (1) Длъжностно  лице  по  защита  на  личните  данни  има  следните  
правомощия : 	 . 

1. Информира  и  съве •тва  администратора  и  обработващия  лични  данни  и  
служителите , които  извършват  обработване , за  техните ,задължения  по  силата  
на  Регламег iт  (ЕС ) 2016/679 на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  24 април  
2016 г . о  гносно  защитата  на  физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  
лични  данни  и  на  други  разпоредби  за  защита  на  данните  на  равнище  ЕС  или  
държава  членка ; 

2. Наблюдава  спазването  на  Регламент  2016/679 и  на  други  разпоредби  за  защита  
на  данни  г-та  равнище  Съюз  и  държава  члет -хка  и  на  политиките  на  
администратора  или  обработващия  данни  rio отношение  на  защитата  на  
лицните  данни , включително  възл ~п  апето  тга  о rговорности , повишаването  на  
осведомеността  и  обучението  на  i;.eрсонала , участващ  в  операциите  по  
обработване ; 

3. При  поискване  предоставя  съвети  по  оrf-тоцтен rле  на  оценката  на  въздействието  

върху  защитата  на  данните  и  да  наблюдава  извършването  на  оценка  съгласн :о  
чл . 35 от  Ре •ламента ; 

4. Сътрудничи  с  надзорния  орган  -- К :il., ~ ; 

5. Действа  кдто  •гочка  за  контакт  на  т :адзорния  орган  по  въпроси , сиързани  с  
обработването . 

6. 3адължение  на  администратора  u na оЕiработващия  лични  данни  еда  
гарантират  участието  на  длъжностното  лице  по  защита  на  данните  по  всички  
въпроси , свързани  със  защитата  на  личните  данни . 

7. При  изпълнението  на  своите  задачи  длъжнvстг iото  лттце  по  защита  на  данните  
надлежно  отгита  рисковете , свързани  с  операцит z т  е _ по  обработването , и  с_е  
гьобразява  с  ес  геството , обхвата , кон  гекста  vi .целите  на  обработката . 

8. Играе  ключова  роля  в  нагьрчаването  на  кул zурата  по  защита  на  даннт ,тте  rs 

рамките  на  училището . 	 . 	. 

9. Длъжностното  лице  по  защи  га  на  данните  не  поучава  никакви  указания  вън  
връзка  с  изпълнение  т-ia своттте  задачи  и  rи  из v•Lлг -гяна  независимо . 

10. Дльжностното  лице  по  защи  га  на  данните  е  обв  vрзано  със  задължение  дa 

спазва  конфиденциалност  при  изпълнение  на  неговстте  задачи . 	 . 

11. Изпълнението  на  други  задължения  о •г  длъжностното  лице  по  защита  на  
личните  данни  не  следва  да  водят  до  конфликг  на  интереси . • 

12. Ролята  на  дльжностното  лице  в  прот .деса  тз:а  оцс tгката  на  въздейств vте  върх :у  
защитат z г -iа  данните  е  помотцна  и  консултатттнна . 

РАЗДЕ II V. ОТЧЕТНОСТ  НА  AДMИHI4C'ТРАТОРА  НА  71ИЧНИ : ДАННИ  
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Чл . 29. (1) С) -гчетността  е  задължение  на  админис rратора  на  лични  данни  и  
основен  инструмент  за  доказване  изпълнението  на  изискванията  на  Общия  регламент  
за  защита  на  личниге  данни . 

(2) Отчетност  представлява  способностга  във  всеки  един  момент  
администраторът  тта  лични  данни  да  удостовери  и  да  докаже , че  обработва  личниге  
данни  законосъобразно , добросъвестно , прозрачно , за  конкретни  и  пропорционални  

цели , с  подходящо  ниво  на  сигурност  и  защита. , 
Чл . 30. Основните  средства  за  спазванс  ттa принципа  на  о iчетност  r.a: 

1. Поддържането  на  регистри  на  дейностите  по  обработване ; • 

2. Определяне  на  длъжностно  лице  по  защита  на  личн iлте  данни , когато  такова  
се  изисква ; 

3. Извършване  на  оценка  на  въздействието  zipи  т-iадичие  на  висок  риск  за  правата  
и  свободите  на  физическиге  лица ; 

4. Своевременно  уведомяване  на  Ком  истт  sгга  за  загцита  на  личните  данни  и  
субекта  на  данните  при  нарушения  на  сиіур Fтостта ; 

5. Прилагане  на  доброволни  механизми  за  сертифициране  и/или  спазванего  тса  
кодекси  на  поведение . 

РАЗДЕ II VI. ОЦЕНКА  НА  ВЪЗДЕЙСТВИ Fi'О  ВЪ IчХУ  эАЩИТАГА  EiA ДАН I-IИ -I' Е  

Чл . 31. (1) Оценката  на  в  ьздействието  е  важен  инструмен  г  за  отчетност , който  
пома rа  на  администратора  не  само  да  спазват  изисквани sгга  на  Общия  регламент  за  
защита  на  личните  данни , но  и  да  демонстрира , че  са  взети  nодходящи  мерки , за  да  се  
гарантира  спазването  на  регламента . 

(2) Оценката  на  въздействието  е  процес , предназначен , за  да . опитгге  
обработването  на  лични  данни , да  оцени  необходимостта  и  протторционалността  на  
обработката  и  да  спомогне  за  избора  на  най -подходящите  технически  и  
организационни  мерки  :за  защита . (3) Оценката  на  възде i.тствттето  мохсе  да  се  отнася  до  
единична  операция  за  обработване  на  данни  или  до  многобройни  повтарящи  се  или  
сходни  операции . 

Чл . 32. (1) Оценка  на  въздействието  се  изт-rсква  само  кога •го  обработването  на  
лични  данни  има  вероятност  да  доведе  до  тзисок  риск  за  правата  и  свободите  rta 

физическите  лица . 

(2) Операции  по  обработване , които  по  ттравило  тгорах<дат - висок  риск , са  
например  изв  ьршването  на : 

➢ автоматично  вземане  на  решения , включително  профилиране ; 

➢ мацдабно  обработване  на  данни , разкриватцт -i расов  и  ли  етнически  произход , 

политически  възгледи , религиозни  или  филvсофски  убежденйя  или  членство  
в  синдикални  организации , генетични  данни , биометрични  даннгт , данни  за  
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здравословното  състояние  или  данни  за  сексуалния  живот  илтг  сексуалната  
ориентация , както  и  данни  за  предишни  осъждания  на  лицето ; 

➢ систематично  мащабно  наблюдёние  на  публично  достьпна  зона . 

Чл . 33.. Оценка  на  въздейсгвиет v може  • да  бьдё  извършена  от  самия  
администратор , негов  служител  или  от  лице , външно  за  организацията , но  
отговорността  за  извършването  й  остава  на  самия  администратор . Администраторът  
задължително  трябва  да  потърси  гьвет  от  служителя  по  защт -тта  на  данните , когато  
такъв  е  определен , а  взегите  решения  следиа  4~,а  бъдат  докумек rирани . 

Чл . 34. (1) Общият  регламет -гт  за  защита  на  личните  данни  определ sг  
минималното  сьдържание  на  оценката  на  в  ьздействие . о : 

➢ системен  опис  на  предвидените  операции  по  обработване  и  целите  на  
обработват -tето , включително , ако  е  приложимо , преследвания  с►т  

администратора  законен  интерес; ; 
➢ оценка  на  необходи :иостта  и  пропорц vгоналността  на  операциите  тто  

обработване  по  отношение  на  целите ; 

➢ оценка  на  рисковете  за  правата  и  свободите  на  субектитс  на  данни , 

➢ мерките , предвидени  за  справяне  с  рисковете , включител zго  гаранциите , 

мерките  за  ситурност  и  механизмите  за  осигуряване  на  защитата  на  личните  
данни  и  за  демонстриране  на  спазването  на  настоящия  реrламент , като  r.e 

вземат  предвид  правата  и  законните  интереси  на  субек •гите  на  данни  и  на  
други  заинтересовани  лица . 

(2) Администраторът  задължително  ггровежда  предварителна  консултация  r. 
К311Д, ако  оценката  на  въздействието  върху  защитата  на  данните  покаже , че  
обработването  ще  порvди  висок  риск, ако  не  се  предприемат  ефективни  мерки  а  
ограничаването  му . 

Чл . 35. Ако  администраторът  устанивтг  нарушение  на  сигурността  на  личните  
данни , той  следва  да  уведоми  надзорния  ор rан  (К371Д ) без  нет iужно  забавяне  и  коrато  
това  е  осьществимо  — не  по  — късно  от  72 часа  r.лед  като  е  разбрал  за  него . 

(2) Уведомяване  не  е  нужно , ако  адмт -гі iистрагорът  е  в  сьстояние  да  докаже , че  
няма  вероятност  наруитението  да  доведеL до  риск  за  правата  и  свободите  г-са  
физическите  лица. , 

Чл . 36. (1) Администраторът  следва  да  унедоми  субекта  за  .всяко  нарушениЕ , 

което  е  вероятно  да  доведе  до  висок  риск  за  права  га  и  свободттге  на  физическото  лице . 
(2) Уведомлението  следва  да  съдържа  информация  за  естеството  на  нарушението  

и  препоръки  за  това  как  засегнатото  препоръки  за  rова  как  засегнатото  лице  ,г ,а  
ограничи  последицттте  от  нарушението . 

ДОПЪ IIНИТЕ IlНИ  PА3IIОPEДБИ  

§ 1. „1lични  данни " означава  всяка  инфор tizация , свързана  с  идентифициран :о  
физическо  лице  или  физическо  лице , което  може  да  бьде  идег iтифицирано  („субект  на  
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§ 9. За  всички  неуредени  в  настоящите  прав i-zла  и  политики  ньпроси  са  
приложими  разпоредбите  на  Регламент  (ЕС ) 201 б/279 на  I-~вропеыския  парламент  ила  
Съвета  от  27.04.2016 г ., Закона  за  защита  на  лт-rчнтrге  дzні-iи , Наредба  №  1 от  30 януари  
2013 г . за  минималното  ниво  на  технически  и  орган z-Fзацио izни  мерки  и  допустимия  втлд  
защита  на  личните  данни  и  действащото  приложимо  законодателсгво  на  Р  България . 
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