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СЪОБЩЕHI'IE ЗА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ 
 

(инфориаиия , предоставяна  съUтасно  чл .13 от  ОРЗД) 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  YЧЕIiИЦI3 и  POДИTEJIIИ  т  

На  horo предоставяте  Ваииге  данни  

Професионална  техническа  пnиназия  "Никола  Й. Вапиаров " 

Име  и  адрес  на  адмпtнисгратлЕ rа  на  лични  данни  

Име : Професионална  техническа  гимнаsия  "Никола  Й. Вапцаров " 

A,npec: іp. Самоков , ул . " Ястрео' ец  "Ns4 

Тел .: ptgsa inkov@abv.bg, e-mai1: 0722/0722/66 903 

За  контакг  с  Длъжностно  лиие  по  заипгга  на  личните 
 данни : 

Тел : 0879531291, е-mail: gStarcheл a@abv.bg  

В  случай , че  имате  въпроси  и.п-г  желаете  да  получите  допълнителиа  информация , моля  обърнете  се  кьм  

наптего  длъ •,кностно  nuue no заг r.ц~та  на  личните  данни . 

Каг.ва  информаиня  обработ sаие  

Във  връзг.а  с  осыцествяване  на  образователния  npoixeC B Професионална  техническз  гимназия  "Никола  
Й . 

Вапиаров ", ние  сьбираме  следните  катетрии  данни 2  : 

l. Лични  данни  на  ученика  - ЕГН , имена , адрес , тражданство , месторождение . 

2. Здравна  и  медииинска  информация  (вкл . личен  лекар , здравн o-про(Іяттакгичтти  т.арти , заболнвания , 

наличие  на  трайни  увреждания  и  др .). 

3. Информация  sa специални  обраsователни  потребности  на  лииата . 

4. Иттсјюрмация  за  присъствпе , отсьствия  (причпани  за  отсъсгвието ) и  успех  (охцсе  аие~ она~Инйка •
ити  

5. Инсjррмаиия  за  полатане  на  изпити  (наиионално  вънип -то  оценяване , дър 	р  

олилптиади , сьсresания , контryрс :и  и  др .). 	 енически  книжки  и  
6. Информаиия  за  издаване  на  дипломи , удостоверенитя , свидетелства , уч  

ученичесгси  лични  карти - 

7. Инс]х>рмация , нео 'оходима  за  предоставяне  на  стипендии .. 

g. Инс(юрмация  за  здравно  оситуряване  (за  птца  над  18 г ) и  даия ►  за  РодиТелИ  и  деца  във  връзка 
 с  

предосrавяне  на  соииа .-сно  подполсаrане . 

9. Данни  за  родители  — име , телефон , FГH, лiесторабоrа, адр  
имена 	ес , месторабота  телефон , е-maiL 

10.Итгформация  за  членовете  на  обттвствения  съвет — тр 	, ~ 

11.Информация  за  получени  дарения . 

12.Фото  и  видеоматериали , вКЛючително  снимки  на  учениците  за  техни  досиета  
или  документи . 

За  тrакво  обработваме  Ваииге  личі n+ даFми  

Законът  изисква  от  нас  да  определим  въз  скнова  на  кое  законово 
 основание  обработваме  разпттчни  

катетрии  лична  информаиия  и  да  Ви  уведомим  за  основанията 
 и  нацпите  иели , спрямо  всяка  т  атеroрия  

обраоотвани  лични  данни . 
Ако  основанието , на  което  обрао"отваме  Ваиата  :пачтта  информация , вече  не  е  приложимо , ние  незабавно  

пв  прекратим  обработването  на  Ваимте  данни . 

Ако  основанието  се  промени , тогава , ако  това  се  изисква  от  закона , ние  ив  Ви  уведолптм  за  проияната , 

какго  и  за  всяко  ново  основание , при  което  еме  установили , че  можем  да  продължuм  да  обработваме  

Ватцата  информаиия . 





се  позовават  на  основахието  - изпа  гнение  rГа  задача  в  обществен  иитерес .) 

По  лучатели  илн  категорнн  по .-тучателн  на  личните  Ви  даини 5  

Това  моrлт  да  бъдат : 
1.Служители  на  наиита  инсп -итуция . 
2. Други  орrпнизации  от  сыция  вид  (друти  училица /детски  градини ). 
3. Орrанизации , обработвапп 3 данни  от  напе  име . 
4. Инспитуции  в  сферата  на  образованието  - Минис reрство  на  образованието  и  наукаl а , регионапно  

управление  по  образование . 
5. Оо'шинскz апминиссрация  (агт  е  при 7о.жимо, rгапример , гroгато  става  вьпрос • за  оfiщинска  

cmpvxmypa и  определени  данни  се  предоставят  на  общината ; възможно  е  да  се  посочат  и  други  
инстит vции  - напр . ЛІfинистерство  на  rrynmypama, Министерс iпво  на  здравеопазването  гг  др., когато  
това  е  приігожилго). 

6. Национа rцiа  аreнция  за  пригшдите , служби  за  социалии  ycJrylи  и  дирекция  „Социалио  
поцтомаrане", Реtиона ,пга  здравна  инспекция , какго  и  други  публични  орrгни , іюгато  това  произrича  от  
законова  разпоредба . 

7. Детска  педатлсческа  стая , отдел  ,$акрила  на  детето ", Държавната  аreнция  за  закрила  на  детето  ила  
Иинис reрстното  на  вътреип -гите  работи . 

8. Орrанизации , с  гаэито  сме  сы- погпа _-ги  дотвор  или  осьп~ствяваме  сьвместно  опреде ;гена  дейност  
(напр . туроператори , вънцдiи  курсове  на  територията  на  учебното  заведение  и  др .); 

Предаваие  на  данки  на  трета  дьржава  или  на  иеждународна  инсти •ryция  

Ние  не  предоставяме  Вацыте  данни  г.ъи  треrа  държава  или  на  международна  институция . 

Срок, за  който  це  се  rьхраняват  личните  данни  

Освен  ако  в  настояцрто  известие  за  повери rеагносг  не  е  посочено  друт , запазваме  Ваиплте  лични  данни  
са .цо  толкова  дыто , колкото  се  изисква  от  нас : 

1.В  съответствие  с  нацп3те  законови  за,пъпжения . 
2. До  изпълнение  на  сьответната  дейнос r, за  тлято  сте  ни  предосгавили  сьпгасие  иаи  за  юято  е  

напице  сключен  доroвор . 
3. Във  връзка  с  възможен  иск  или  заивта  в  съда . 

Права , с  които  разполагате , във  връзг.а  с  предосгавените  от  Вас  личнн  данни  

Във  връзка  с  тичните  данни , които  сте  ни  предоставили , Вие  имате  право  да  изискате  от  нас : 
1.Достьп  до  личните  Ви  дални . 
2. Кориnгране  или  изгриватге  на  Ваицг  лични  данни . 
3. Отраничаване  на  обработнането  им . 
4. Право  на  възражение  среп  о6работването  на  Ваии3те  данни . 
5. Преносимост  на  данните . 

Правото  на  жало'а  до  надзорен  орган  

Вие  имате  право  на  жа .°гба  до  надзорен  орrан . Надзорен  орrан  в  Република  Бъпrария  е  Комисията  за  
загцита  на  личните  данни , по  с.w3съпа  на  приложимото  законодате ,zство . 

`"_,~•~ . .._ 

Георгтг  Ан  tонов  Велев  
(пи Jпис  и  иіі  илг) 	._._ ✓ 	 . 

~ Информацията  следва  да  бъде  публикувана  на  уе'о  сайта  на  угп -глицаето  или  да  бъде  предоставена  на  
заинтересованите  лица  по  друг  подходящ  начин , за  да  моrат  те  да  се  запознаят  с  нея . 

'- Категориите  следва  да  бъдат  определени  с  отлед  на  дейността  на  ижкретната  институция . 
Изброяването  е  примерно  и  не  е  изчерпателно . 

' Тоаа  основание  може  да  се  при7аrа , юrато  са  налице  допъпнителни  дотвори , свързани  с  
оси ryряване  на  храна , транспорт  или  други  допълнителни  устryги , юоито  се  заплаивт  от  страна  на  



родителите . 

~ Целите  и  основанията  в  този  раздел  следва  да  бъдат  опреде .zени  с  оптед  на  дейностите  на  

конкрет uата  инсти ryция . Ичброяването  е  примерно  и  неизчерпателно . 

5  Категериите  получатели  следва  да  бъдат  определени  с  опед . на  дейностите  на  юнгqретнаrа  

институция . Изброяването  е  примерно  и  неизчерпателно . 


