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Приложение l 

кьм  разде  iVUІ , т . 24, 1. Ретисгьр  на  дейносги 
 

по  обраоотване  на  лични  данни  

1. Регистьр  на  дейности  по  
обработване  на  лични  данни  (

администратор ) 

Данни  за  администратора  

ддминистратор 	Професионапна  техническа  гимнаsия  "Никола  Й . ВапиаРов " 

--_-- 

Адрес 	 ( гр . Самоков , ул . " Ястребеи  " N° 4 

Име , фамилия  на 	Георги  Андонов  Велев  

дирекгора  

rrпв il 

Телефон  
--------- 

~Д  

РЕГИСТЪР  

pt~a+mkov@abv.bg  

0722 	66 903 

------- а  v.bg 
Галина  Апе ~.тат-тitрова  Старчева , 0879531291; ~s tarcheva С~ 
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нормат iшни  актове  ТОМ  на  

институцията  

Осъществяване  Родигели /Настой 	Персонални  на  коитакт  с 	/Други  роднини 	даfдвл, родител  

Данни  за  контакг  Самиге  лица , 
чиито  аанни  
се  
обработват  

Обработващи  
данни  

Фото  и 	 Деца  Ученици  
вцдсоматсрналн  ФогограФни 	ј  С  пУ~ ени fm 	Съгаасно  Съгласно  
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тигугрtятд 	прrиlохо~1ите  папитина  за  
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Съгласие  

Съгласие  

Обработващи  
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Огносно  приложими  нормативни  акпbве  

*Съгласно  Данъчн o-осиryрителен  процесуален  кодекс : • ведомостя  sa sаплати  - 50 подини  
• счетовод uи  реrистри  u с~инансови  отчеrи  - 10 гоzwни  • докумекти  за  данъчн o-осиryрителен  rшнтрол  - 5 тдини  след  изтичане  на  давностния  срок  за  погасяване  на  ттубличното  задьлжение , с  което  са  евързани  
• всички  осгана-ти  носители  - 5 гюдини . 

**Съгласно  Кодекс  на  труда : 
• сьгласно  давността  за  напагане  на  дисциплинарни  наказания  до  1 тдина  от  извърцшането  мry. 
***Закон  за  частната  охраните rп-tа  дейносг : 
• 30-дневен  срок  след  извърцшането  им , 



Професионална  техннческа  п;мназия  "Нико •гIа  Й- Вапцаров " 

тр. Самоков , ул . " Яrгребеи  " №  4, 0722/0722/66 9o3,ptgsaиюкoV@аьV.ьg 

Приложение I 
репдстьр  на  категории  дейности  

по  обрао'отването  (обо'оииваи~ 

Регистьр  на  категории  дейности  по  
обработването  (обобщаваШ ) 

Даини  за  обработваи iия  

Обработващ  1 Професионална  техническа  гимназия  "Никола 
 Й . Вапиаров " 

Адрее  тр . Самоков , ул . " Ястребеи  " Ns 4 

Е-пвіl pt аіroko~~a abv.bg 

; 0722/0722/66 903 Телефон  

Гапина  Алетхандрова  Старчева , 0879531291; gtarcheva@abv.bg  
ДЛЗД  

техннческИ  
горим  дейности 	Предаваме  на  лични  о  р~н  

ацнонии  меркм  м  данни  на  трета 	
ТОМ ) лъff,квва  мли 	( 

Не  Съгласмо  получени  насоки  

МОН /РУО  Итjюрмаиия  за  ur адыииыстратора  на  данни  
персонала  

Данни  на  персонал  на  
инстигугптята : 

Лични  даии 4т  вктпочваши  

ЕГН , адрес , ьчлена , 

трудов  стаж , заплата , 

местоРю •мдемие , 

образовамие , 
икалификаит w. 

Не  Съгласно  получени  насоь~и  

МОН /РУО  Информаиик  във  връзка  о.т  адМинистратора  на  данни  
с  образователтпля  тд~ояес  

Данни  на  ученигпи : 

Даинннии  за  изтысги  

Докуменги  за  завършен  

клас , етап , сгепен ,  

приttобига  
професион azгна  
квалификатц w и/wги  
правоспособност  

Даюв  от  елекгронен  

дневиик  

Даннrг  за  соUuа.zен  

статус  на  дете /ученик  

Не  Съгласно  narryчetм  насоки  

Оби [ина  Прием /записване  на  от  аАминистратора  на  данни  
деттд /ученигти  

Даннк  за  приемни  
ьвпьпи /записване  

Не  Съгласно  получени  насо~г  

Соинатио  Ин  ф°р  ч~ация  за  от  администратора  t>а  данни  

подпоиагане  предоставятге  на  
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Cbrnacuo по:ryчени  насо  си  
от  адмив :стратора  на  данuu 


