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1. ПОJПH ТИКА  ЗА  ЗАЩИТА  НА  ЛIfiІHHTE ДАННH 

Данни  за  администратора  

qаминисгратор  1 Профс  ионалиа  техническа  гилтназия  "
Никола  Й. Вапиаров " 

Адрес 	 ; гр . Самоков , уг . " Ястребеи  " Ns 4 

11таг1 	; ptgѕaпnko~T аbv.bg 

Телефон 	; 0722/0722/66 903 

Раздел  I. Цел  

1. Насroяцkттп' документ  предоставя  общпреглед  на  изискванин
rа  sa запи3та  на  данкиТе  и  насочва  кьм  пo- 

подроони  указания , ако  е  необходимо . 

2. Въпроси  относно  по.п•гтиката  могат  да  оъдат  отправяни  на  е-mail адрес  на  обраsователиата  институиия : 

Гlрофесионална  техническа  гиМНазия 'Никола  И. Вапцаро  в " 

Раздел  II. Основания  

3. Обицаят  регламент  за  заииаТп  на  данните  (ОРЗД), който  е  дирекгно  приложим  в  законодат  о~ 

Бълrлрия  и  може  да  е/е  допълнен  чрез  Зги.roна  за  зац.bгта  на  личните  данните  (ЗЗЛД) и  други  р  атнвни  

акгове , усrановява  рамка  от  права  и  заиыгжения , предназначени  да  заиіцтават  тшлииТе  дагiни . В  

настояшата  политика  кьц  тях  се  реферира  като  ' законодателство 
 за  запІuта  на  данните ". 

4. Принципите  са  следните : 

4.1. Личните  данни  се  обрабс rгват  законосьобразно , добросьвестно  и  по  прозрачен  начин . 

4.2. Личните  данни , сьnирани  за  конкРетни , изрично  указани  и  легитимни  иели , не  се  обработват  

пo-нататьк  по  начин , несьвместим  с  тези  иели . 

4.3. Личните  дании  следгза  ца  са  подхо zцшп3, свързани  със  и  ограничени  до  необходимото  
във  

връзга  с  целите , за  които  се  обработват  („свеждане  на  данFигге  до  минимум ")• 

4.4. Личните  данни  следва  да  са  точни  и  при  необходимосг  да 
 бъдат  подцържани  в  актуапен  вид  

(„точноrг"). 
4.5. Личните  данни  следва  да  са  сьхранявани  във  форма , която  да  позволява  идентифииирането  на  

субекга  на  данните  sa период , не  пo-дъ.-гъг  от  необходимото  за  иелите , за  които  се  оо'работват  

личните  данни  („о iраничение  на  сьхранението "). 

4.6. Прилагат  се  подходяцпг  те?а-гически  или  органи sаиионни  мергыг  срешу  неразрегг  ено  или  

незаконосьобразно  обработване  и  cpeury случайна  заryба , унищэжаване  или  повре ••кдане  

(„цялосгност  и  иоверително rт"). 

5. ОРЗД  задава  определени  права  на  субеьтите  на  данни , свързани  с  техните  лични  данни , които  са : 

• право  на  достьп ; 

• право  на  коригиране ; 

• право  на  изтриване  (при  определени  обстоятелсгва ) — правото  „да  о'ъдеш  забравен ` ; 

• правото  за  отраничаванс  на  обработването ; 

• право  на  преносимост  (при  опреде  zени  обсгоятелства ); 

• лравото  за  възражение , вк-гючително  среи ry дирекген  маркетинг, 

• правото  да  се  изисква  човеидса  намеса  с  оглед  на  автоматизирани  
проиеси , включително  

профилиране . 

б . Услоsията , при  които  личните  данни  моrат  да  бъдат  прехвърлени  в  страни 
 извън  Fsропейското  

икономическо  простраиство , са  определени  в  ОРЗД . Те  вк ,почват  адекватност , подходягци  гараНиии , 

обвързваид 3 корпоративни  до roвори  и  изрично  сьгласие , нарец  с  другите . 

7. Дефиниране  на  ,,,гични  дакни " и „специални  катетрии  :гичгги  данни " (чувствителни  даг=.ни), сьгласно  

ОРЗД : 
7.1. ,;пични  даггни " означава  всяха  информация , свързана  с  идентифицирано  физическо  лице  или  

физическо  лиие , което  `tоже  да  о"ъде  идентифииирано  („
субекг  на  данни "); физическо  лице , което  

може  да  бъде  идентифииирано , е  лиие , което  може  да  бъде  идентифицирано , пряко  или  непряко , 

пo-специално  чрез  идентијюкатор  като  име , идентификационен  номер , данни  за  месгонахождение , 

онлайн  идентификатор  или  гго  един  или  повече  признаии , специфични  sa физическата , 

јюзиолотичната , reнетичната , псикическата , умсгвената , икономическата , културната  или  социална  





точно  е  поспъпило  искането  в  инстит}лzията  и  до  кот  е  било  поддцено . 

Раздел  VI. Съхраняване  на  даннн  

22. Личните  данни  се  съхраняват  само  за  врел tето , необходимо  за  извъришане  на  обработката , за  която  са  

сьбрани . Това  важи  какго  за  елекгронни , така  и  за  не  елекгронни  лични  данни . Това  се  разпростира  сьию  

така  и  върху  резервните  копия  и  копия r<т, направени  на  преносимн  носители . 

Разде  Т  VH. Трансфер  на  даннн  

23. Всеки  zрансс ~кр  на  данни , вкпочително  използването  на  облачни  усл}ли , извън  EWH следва  да  бъде  

предварително  съгласуван  със  СЗД/ДJIЗД  с  оглед  изискването  в  ОРЗД  за  предприемането  на  определени  

мерки . 

Раздел  VПI. Регистьр  на  дейностите  по  обработването  

24. Регистьрът  на  дейносгите  по  обраоотването  се  използва , за  да  се  отговори  на  изискванията  за  

сьхранение  на  данни  в  законодателството  за  заиiuта  на  данните  (Приложение  О . 
25. Отговарящ -гте  за  отделните  организационни  и  оперативни  дейности , които  формират  целите  на  

оо'работваната  информация , осигурят  сьздаването  и  поддържането  на  акгуалността  на  информацията  в  

регистьра . 

26. Всяпа  подина  те  извъришат  преглед  на  акiуатп tостга . 

27. ДЗЛД  гарантира , че  притежатетите  на  информационни  акгиви  получават  подходяив  помощза  

поддържане  на  ретистьра . 

Раздел  IX. Техлнгчес uзг  и  организационни  меркм  за  заид Fпа  на  даниите  

28. Инсгитуцията  въвежда  по  цсодяшв  технически  и  организационни  мерки  (ТОМ ), за  да  гарантира  и  да  е  

в  сьсгояние  да  докаже , че  оо'работването  се  извърива  в  сьответствие  с  ОРЗД , като  взема  предвид  

естесгвот v, обхвата , контекста  и  иепите  на  оо'работването , какго  и  рисковете  с  разпична  вероятносг  и  

тежесг  за  правата  и  свободите  на  јюзичгските  лица . 

29. Техничесгыгте  и  организаиионните  мертw следва  да  допринесат  за  защ -гта  на  данните  на  етапа  на  

проекгирането  и  по  подразбиране . Съідuте  са  посочени  в  Инсгругщия  за  техническите  и  организаиионни  

мерки  на  инсти ryц iгята  във  връзка  с  оо'работването  на  лични  данни . 

30. В  тениичесгмте  и  организаиионните  мерки  инстиryцията  изрично  предвинСда  мннимално  

необходимите  рекви sити  при  скпючване  на  споразумения  с  обраоотвацтг  данни , така  че  да  се  постигне  

ниво  на  зашита  не  по-ниско  от  прилаганото  от  самата  инсгитуция . 

Раздел  Х. Съответствне , све.кдане  до  знание  и  дисциплинарнн  процедурн  

31. Нарушаването  на  поверитLлносп -га  на  личните  данни  е  и  нарушение  на  законодателсгвото  за  загтп -гта  

на  данните  и  иоже  да  доведе  до  наказаn.лен  или  граждансгы  иск  cpeury инсти ryцията . Следователно  

всички  ооработвацц -г  лични  дiнни  в  инсти ryцията  трябва  да  се  придържат  кьм  политиката  за  заипгrа  на  

;rичните  данни  и  политиките . които  допринасят  за  нейното  изпълнение . 

32. Всич i.tiг  настояиги  служители  и  други  упъпномоіівни  потребители  биват  информирани  за  напичието  

на  тази  политика  и  наличието  на  сьпътrгвацгц  политики , процедури , инструкции  и  насоки . 

33. Всичкн  слу ~.ките:ги  подписват  Дскларация  за  поверителност  (nриложение  II). 

34. Всяко  нарушение  на  сигурността  іів  бъде  разгпедано  в  сьагветствие  с  правила  на  инсгитуцията 
 и  

сьответнитг  дисциплинарни  по .п,гтики . 

При :гаrам : 

N9 i Наименование  на  приложениего  
-- ~---- _...._.........._-_.......__.._. _..._--------......___ ...................._.__......_.....__.._..-.._ ....__. .._. . _ 	- --------__------ 

Приложение I: 
1. Э  l. Рсгистьр  на  дейносги  по  обработване  на  лични  данни  (админисгратор ) 

i 2. Регистьр  на  категории  дгйности  по  обработването  (оо'обивваи ~ 

1 Приложение ll 
2. ! 1. Регистьр  на  лицата , обраоотваиц -с  лични  данни  

2. Сг  iиськ  на  лица , които  обраоотват  лични  данни  

I 3. i Приложение  II: Деклараиия  за  поверт rгелност  на  данните 	 ~ 




