ОУ “Свети Иван Рилски” В а р н а
Бул.”Владислав Варненчик” № 225, тел.: 052/74 06 59, 74 59 80, 74 19 59
e-mail:st_ivanrilski@abv.bg; факс:052/ 740 659

ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящото известие за поверителност на личните данни е предназначено за работниците и
служителите на ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”.

ЧАСТ I
ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
Наименование:
ЕИК:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «СВЕТИ ВИНА РИЛСКИ»
000082093

2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
Държава:
България
Област:
Варна
Община:
Варна
Населено място, ПК:
Варна, 9000
Адрес:
бул. „Вл. Варненчик” № 225
Телефон:
+359 52 745980
Електронен адрес:
st_ivanrilski@abv.bg
Имена:
Длъжност:

3. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ:
ЮЛИЯНА БОЖИДАРОВА ИВАНОВА
Директор
ЧАСТ II
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В качеството си на Ваш работодател, ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” следва да поддържа
и обработва информация, относно всеки свой работник/служител, във връзка със
съществуващото с него трудово правоотношение, както и с оглед ефективно управление на
професионална дейност на образователната институция. В този смисъл, ОУ „СВЕТИ ИВАН
РИЛСКИ” е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент
за защита на личните данни или ОРЗД). Това означава, че ние сме отговорни за решенията,
които вземаме относно съхранението и използването на Вашата лична информация, с която
разполагаме. За нас защитата и неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на
личните Ви данни са основен приоритет.
Ние имаме задължение по силата на законодателството да Ви предоставим
информацията, съдържаща се в това Известие. Настоящото известие е изготвено от ОУ
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” и се предоставя в изпълнение на задължението ни, произтичащо от
ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1

разпоредбите на чл.13 от ОРЗД.
Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след
приключване на трудовото правоотношение с Вас. То не представлява част от трудовия Ви
договор с нас и ние можем да актуализираме съдържанието му по всяко време. Всички дейности,
описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Важно е да
прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична
информация.
ЧАСТ III
ОБХВАТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
По-голямата част от информацията за Вас, която обработваме се предоставя лично от Вас при
сключване на трудов договор по смисъла и при изискванията на Кодекса на труда, а друга част
от информацията бива създадена или събрана в процеса на изпълнение на трудовия договор.
Възможно е част от информацията да произлиза от други източници (напр. от обучаваща
организация при преминат квалификационен курс и т.н.)
Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид, затова Ваше
задължение е да ни уведомявате незабавно при всяка промяна във Вашите лични данни.
Какви Ваши лични данни събираме и обработваме?
„Лични данни“ са всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да
бъде идентифицирано.
Ние събираме, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас:

Трите имена;

Единен граждански номер;

Адрес;

Телефонен номер;

Електронен адрес (имейл);

Номер и дата на издаване на лична карта;

Информация за подбор (включително копия от разрешителни за работа, препоръки и
друга информация, посочена във Вашата автобиография и придружително или мотивационно
писмо или предоставена по друг начин чрез процеса на кандидатстване за работа);

Информация за трудовия стаж и професионалния Ви опит (включително заемани
длъжности, работно време, стаж по специалността, членство в синдикални организации);

Пол;

Семейно положение и деца;

Информация за банкови сметки;

Заплата и социални придобивки;

Атестационна информация;

Информация относно спазването на трудова дисциплина и вътрешния ред;

Информация за употребата от Ваша страна на нашите информационни и
комуникационни системи;

Снимки;

Данни от Свидетелство за управление на МПС, когато това е свързано със заеманата
длъжност;
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Също така е възможно да обработваме и следните специални категории по-чувствителни
данни за Вас:

Информация за Вашето здравословно състояние;

Информация за наказателни присъди и нарушения, когато това е изискуемо от закона и
приложимо;

Членство в синдикални организации, за да изпълним задълженията ни, произтичащи от
сключени и влезли в сила колективни трудови договори.
По време на действие на сключения между нас трудов договор е възможно да събираме
и допълнителни лични данни, свързани с изпълнението на договора.
В случай, че се наложи да обработваме специални категории данни, ние винаги ще
правим това, след като сме получили Вашето изрично съгласие за съответната дейност, освен
ако това не се изисква по закон или ако данните са необходими, за да се опази и защити Вашето
здраве, в случай на спешност. Когато ние обработваме данни, въз основа на Ваше съгласие, Вие
винаги имате право да го оттеглите във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне
ЧАСТ IV
ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Уведомяваме Ви, че посочените лични данни ще бъдат събирани и използвани само и
единствено с цел изпълнение на сключения между нас трудов договор и произтичащите от това
задължения за нашата образователна институция.
Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен
ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази
причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за
друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази
употреба.
ОСНОВАНИЯТА за събиране и обработване на посочените лични данни са:

Нормативни изисквания – Кодексът на труда, Кодексът за социално осигуряване,
Законът за предучилищното и училищно образование, както и множество други нормативни
актове изискват от нас да обработваме и използваме личните Ви данни като наши работници
или служители.

Изпълнение на договор – не бихме могли да изпълним задълженията си по сключения
с Вас трудов договор, ако не разполагаме с предоставените от Вас лични данни.

Ваше изрично съгласие – извън случаите, когато събирането и обработването на Ваши
лични данни се извършва въз основа на нормативни изисквания и на основание изпълнение на
договор, ние можем да събираме и обработване Ваши лични данни, само при наличието на
изричното Ви съгласие за това.
Ние не се нуждаем от Вашето съгласие за обработване на лични данни, когато това е в
изпълнение на задълженията ни по закон или задълженията ни произтичащи от сключения с
Вас трудов договор.
Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да
изпълним договора си с Вас (например, без данни за банкова сметка да не можем да платим
възнаграждението Ви) или да спазим законово изискване (например, за осигуряване на
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безопасност и здраве при работа). Отказът Ви да предоставите необходимата информация за
изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде
сключен или за неговото прекратяване.
Възможно да използваме Вашите лични данни и в други ситуации, т.е. на друго
основание извън посочените по-горе, но очакваме това да се случва рядко:
1.
за защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване
на спешна медицинска помощ;
2.
когато обработването е в обществен интерес.
С други думи, ние ще използваме Вашите лични данни, основно за да изпълним
договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е
възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети
лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.
Основните хипотези, при които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

Вземане на решение относно Вашето назначаване;

Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим;

Изплащане на Вашето възнаграждение, удържане и внасяне на данъчни и
осигурителни вноски;

Вземане на решение и удовлетворяване на Ваши трудови права;

Предоставяне на социални придобивки;

Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;

Извършване на атестация;

Оценка на квалификацията Ви за конкретна позиция или задача, включително решения
за повишение;

Събиране на доказателства във връзка с реализиране на дисциплинарни процедури;

Предоставяне и реализиране на възможности за обучение, квалификация и кариерно
развитие;

Решаване на трудовоправни спорове, свързани с Вас или други работници и
служители;

Оценка на Вашата работоспособност;

Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно
основание за обработката на личните Ви данни.
Легитимен интерес
Възможно е, в определени случаи да се наложи да обработваме Ваши лични данни с цел
реализиране на нашите легитимни интереси, например – осъществяване на контрол при
изпълнението на Вашите трудови задължения, осъществяване на охрана и контрол над
собствеността на образователната институция и т.н..
Възможно е, също така, да извършваме наблюдение на използването на Ваши служебни
електронни устройства (компютър, таблет, телефон и т.н.) отново във връзка с изпълнението
на Вашите трудови задължения, както и във връзка с осъществяване на контрол на разходите
при използването им, когато това е приложимо.
Естеството на нашия легитимен интерес в тези случаи произтича от създаването на
предпоставки за спазване и изпълнение на действащите трудови правоотношения, както и
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прилагане на мерки за финансов контрол и осигуряване на безопасност на работното място –
по отношение на хора, материална база и ресурси.
ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” няма да обработва Вашите данни в случаите, когато
посочените легитимни интереси не биха могли да имат приоритет пред Вашите собствени
интереси.
Специалните категории чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на
защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е
да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
1.
в ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
2.
за спазването на нашите задължения съгласно трудовото и осигурително
законодателство и други нормативни актове;
3.
когато обработването е в защита на обществен интерес.
Ние ще използваме информация за Вашето физическо и психическо здраве, за да осигурим
Вашето здраве и безопасност по време на работа и да Ви предоставим необходимите условия
за труд. Информацията, свързана с Вашето здравословно състояние ще бъде използвана с цел
изпълнение на наши задължения, свързани с прилагане на мерки за безопасни и здравословни
условия на труд, както и с цел изпълнение на задължения, произтичащи от трудовото,
социалното, здравното или пенсионното законодателство (напр. изплащане на обезщетения за
временна неработоспособност, трудоустрояване на подходяща длъжност и т.н.).
Ние използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които
законът го позволява или изисква от нас. Обичайно това са случаи, когато тази обработка е
необходима, за да изпълним наши законови задължения. (напр. за спазване изискването на
чл.215, ал.1, т.1 от ЗПУО, според което, не може да заема длъжност на педагогически
специалист лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо
от реабилитацията).
Ние използваме данни за Вашата синдикална принадлежност, за да изпълним
задълженията си на работодател, произтичащи от трудовото и осигурителното
законодателство, от разпоредбите на сключени и действащи Колективни трудови договори,
споразумения и други.
ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” няма законово задължение да получи Вашето съгласие,
когато обработваме чувствителни лични данни, за да изпълним задълженията си по силата на
приложимото законодателство или действащи договори, по които сме страна.
ЧАСТ V
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен
в случаите, когато предоставянето е в изпълнение на нормативно изискване, както и когато
това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото
взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.
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Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на
различни услуги. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да
спазват законодателството по защита на данните. Когато предоставяме лични данни на
доставчици на услуги, при обработването на данните, те са длъжни да вземат подходящи мерки
за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни
за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите
инструкции.
Ваши лични данни, включващи ЕГН, адрес, имена, трудов стаж, осигурителен стаж,
трудово възнаграждение, образование, квалификация и други могат да се обработват и
предоставят на НАП, НОИ, МОН, РУО на МОН, Община Варна, ИА „Главна инспекция по
труда” и други органи на държавната и местната власт (когато е приложимо), включително
посредством използване на електронни информационни системи.
При осъществяване на нашата дейност Вашето име и позиция, както и Ваши служебни
контакти (като телефон и имейл) могат да бъдат предоставяни на трети лица, с цел ефективно
изпълнение на Вашите служебни задължения. В този смисъл те се считат за служебни контакти.
ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” не изпраща и не планира да изпраща Ваши лични данни
до страни извън ЕС или до международни организации.
ЧАСТ VI
СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за
да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на
трудовото, осигурително и данъчно законодателство.
След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним
информацията Ви в съответствие с нашите политики и приложимите законодателни изисквания
и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите
политика и/или регламентиран в закон, изтече.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството,
естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на
неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или
дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови
изисквания.
ЧАСТ VII
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”
ОУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” декларира, че за защита на личните Ви данни са взети
необходимите технически и организационни мерки, както и че предоставените от Вас лични
данни ще бъдат обработвани и третирани като строго поверителни и няма да бъдат
споделяни/предавани на трети страни, извън случаите, когато това е необходимо за изпълнение
на сключения с Вас трудов договор или когато е налице изричното Ви съгласие за това.
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба
или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение,
ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е
налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз
основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
ЧАСТ VIII
ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
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ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
В качеството си на субект на лични данни, Вие разполагате със следните права:
 Право на достъп до личните Ви данни:
имате възможност, при поискване, да получите копие на личните данни, които съхраняваме за
Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
 Право на коригиране:
това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна
информация за Вас.
 Право на изтриване (право „да бъдете забравен“):
това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични
данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. (включително, когато
законодателството не изисква от нас обработката и съхранението им). Също така имате
правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си
да възразите срещу тяхната обработка.
 Право на ограничаване на обработването:
това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването
на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или
причините за тяхното обработване.
 Право на преносимост на личните Ви данни:
това право Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните Ваши данни
на трето лице.
 Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни:
в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие
можете да възразите срещу тази обработка.
 Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като
субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен.
При отправяне на искане за упражняване на някое от изброените права, е възможно да ни е
необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това
изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация
не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
 Право защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на субект
на данни са били нарушени.
 Право да оттеглите съгласието си:
В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични
данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето
съгласие, моля свържете се с Длъжностното лице по защита на данните. След получаване на
Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие
първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим
обработката, за което ще Ви уведомим своевременн
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В случай, че имате каквото и да било съмнение, че правата Ви като субект на данни са
нарушени, имате право на жалба във връзка с обработването и съхраняването на личните Ви
данни пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република
България.
За контакт с надзорния орган можете да използване следната информация:
Наименование:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:
гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция:
гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:
+ 359 2 915 3 518
E-mail:
kzld@government.bg
kzld@cpdp.bg

Уеб сайт:

www.cpdp.bg
ЧАСТ IХ
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните, което да контролира спазването
на изискванията на законодателството по защита на личните данни в нашата организация.
Можете да се свържете с него, използвайки следната контактна информация:
Име:
Пощенски код:

Светлана Ангелова Драганова
9 0 0 9

Област:

Варна

Населено място:

Варна

Адрес:
Бул. „Вл. Варненчик“ №225
Телефон:
052 740659

Факс:

Електронен адрес:
st_ivanrilski@abv.bg

Интернет страница:
ivanrilski-varna.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време, като се
задължаваме, да Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени в
настоящия текст.
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