
Професионална  техническа  гимназия  "
Никола  Й

. Bkov~~a,atrv•bg 
rp. самокоВ , ул . ~~ 

Ястребси  " л~ 4, опг iоnгiьь  чоз ,рtg 
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ИНФОРМ tцЩИя  ЗА  СЛУЖИТЕ JIИ' 

име  ц  адрес  на  адлмнистрато
}ra на  лични  данни  

Име : Професионална  теиническа 
 гимназия  "Никола  Й. Вапиаров " 

Адрес : тр . Самоков , ул  •" ЯсТРгбеи  " Ns 4 

Тел .: ptg,armkov(a;abv.bg, е-mai1: 0722/0 722l б6 903 

За  конrы.п  с  Дтгьжностно  лице  по  заиwта  ua личните  данни : 

Тел : 0879531291, е-пиіl: gstarchevaCabv.bg 

В  случай , чг  имате  въпроси  и .-пi желаеТе  да  патучнте  
допъпнителна  информ an моля  обърнете  се  кьм  

наикто  д.зъжносГHо  лиие  по  заиц3та  на  личните  данни . 

Обив  инФоРиаиия  

В  качеството  си  на  Ваш  работодател
, наипта  инспитуиня  следва  да 

 поддържа  и  обработва  информаиия
, 

относно  всег.и  свой  стryасител , във  връзка  сьг 	~то  с  нет  трудово  правоотнопвние
, какго  и  с  

оглед  ефеьпивно  управление  на  н
aurara професионална  дейносг . 

цн4юрмацията , с  кояго  раsполаlаме , иа, бъде  изполsвана  единствено  с  цел  
осъшвствяв anе  ua наnита  

дейност  в  еъответетвие  с  изискванията 
 на  закона . 

Ниг  и   съхраняваме  и  използваМе 
 тази  информаиия , за  да  можем  да  осышвствяваме 

 нормапнаТа  си  

и  за  да  можем  да  реализираме  
съответкиТв  пРавооТноиЕния  с  Вас  по  

начин , 

слунсебна  дейносг . Съгцо  така  и _~rдто  кандидат~ате  за  

който  е  сфег.тивен , законосьобразен  и  под .кодяш > във  всяка  от  изброените  фаз  

раоота , когато  раоотите  за  нацдта  
ннститУц Fся , когато  прекратявате  

трудовото  си  правоотноиюние  с  нас , 

какго  и  след  нетвото  прекраТяв anе . 

Посоченитг  фази  нanагат  използванего  на  информаиия
, кояго  да  ни  позволи  да  изпълиим 

 sадъпженията  си  

по  дейсгваипл  трудови  дотвори
, да  се  сьобразии  с  дейсгваил -т  изисквания  на  законови  

разпоредби , да  

реализираМе  наvлл  легиТимни  интереси  и  да  
можем  да  се  заШИтим  юридичес ►аг  в  случай , че  възниг .тгат  

процед}nи  о•г  подобно  есгесгво  (вrл • съдебни  процедури ). 

Ако  Вие  не  ни  предоставите  
сьответните  данни , тов

ения . ВДгакиваслучаи  н iт~ Ви  уведолnачаза  ~ 

цнституиия  няма  да  може  да  изпълни  своитг 
 зацъг iж 	

л~ация  (лични  дании ) 

възможните  последсгвия  оТ  подобно 
 нгпредосгавяне  на  инфор  

Лепатимен  интерес  

Наиита  ннституция  осъшвствяВ д̀  дейност , свързана  с  образованието  на  
учениците  . 

В  тази  връзка  е  възмолсно  да  се  нагонм 
 да  обработваме  Ваип3 лични  данни  с  цел  реализиране 

 на  нацмте  

дедлтилц -ги  интереси , например  - осьиюствяване  на  
контрол  при  изпълнениет~на  ЙВаиыТг  Тр  ови  

зддь :икения  (напр . чргз  сисгема  за  контрол  на  досгьпа
), осьиествяване  на  охр 	Тро  

собе .пвеностга  на  инсги ryципга  (чРез  вицеонаб :гюдение ) и  др . 

ВъзможЕ iо  е  сьию  така  да  извърцва :ме  набтподение  на  използването 
 на  ВаиИ  служебни  елек: ронни  

устройсгва  (колтютьр , телефон ) отново  във  връзка  с  изпълнението 
 на  Вацпате  ТРРудови  заДЬЛжения

, какго  





заплата , внасяне  на  социатги  иги  
здРавни  оси ryровки , Banu У`;астие  в  обучения  и  др .)• 

Възможно  е  да  предоставим 
 Batuu данни  на  органи  или  институиии 

 в  сфераrп  на  образованието  
(пРимери  

- МОН  РУО, обтцимскаадиинистрация , дРутi'). 

Срюк, sa кoйто  и  се  съхраняват  Ваиsгге  личнн  даннн  

Освен  ако  в  настояшрто  известие 
 за  тговерителносг  не  е  посочено 

 друго , запазваме  Ваиптте  
лични  данни  

сап +о  толкова  дьлг ro, колкото  се  изисква  от  вас . 

Лични  Аанни , обработвани  въз  основа  на 
 наш  лггитимен  интерес  се  

сьхраняваТ , какТо  слейиа : 

............... 

Лични  данни , обработвани  по  силата  на  
законова  разпоредба , се  сьхраняваТ  за  сРO1°> предвиден  в  

съответния  нормативе ~т  акт . 

Лични  данни , обраоотеани  във  връзка  с 
 Banu кандт ►даТсгване  за  работа  се  сьхраняват 

 за  срок  от  

. ........... 

дри

......... . 

лични  данни , обработвани  от  нас  и  
непопадаш u в  горните  катеroрии , се  с'ьхраняват  за  срока  на  

съц~ствувашрто  трудово  правоотноцвние 
 между  Вас  и  нацата  инсгитуция

• 

Предаване  на  даи tпi на  трета  тЬРЖава  или  на  
нежггунаWдла  инсткгУцня 

 

Напита  иж .'ТиТУЦия  не  предава  Вашите  данни 
 кьм  трета  двРжава  или  на  

междунароь-ц-га  инсгитуция . 

IIрава , с  които  разполагате , във  връзка  с  преиосгавениге 
 от  Вас  лнчп ;н  данин  

Във  връзкд  с  личните  панни , които  cre ни  предосгавили , Вие  имаТе  право  да  изискате  
от  нас : 

1. Достьп  до  личните  Ви  даг3ни . 

2. Коригиране  или  изтриване 
 на  &шпг  тгични  данни . 

З . Ограничаване  на  обработването 
 им . 

4. Право  на  възражение  сретцу  
обработването  на  Вацптте  данни . 

5. Преносимосг  на  данните . 

Правото  на  жanоа  цо  надзорен  орган  

BHE иматг  право  на  жапба  до  
нздзорвн  оРглн • НадзорнияТ  оР''ан  в  Република  БъЛгВрия 

 е  Комисията  за  

зашита  na личните  данни . 

Автоматизирано  взенане  на  ренения 
 

Нацита  инсТиТУдия  нг  използва  
автоматизирано  вземане  на  рецгения , вкпючиТелио  пРоФилиРан

е  

Дкто  
Георги  Андонов  Веfгвв  

~ 

(nodnuc и  nevum) 
v  

~ gсяка  от  изброените  по-долу  категории  с:reдва  да  се  прецизира  и  адапТиРа  
за  нонкретния  стгУ `гаи • 

Приложеното  изброяване , въпрггыг  чг  се  базира  на  дейносста 
 на  институиии  В  серата  на  

образованието , е  

примерно  и  неизчерпателио . 




