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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ЗАIЦИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
в Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" - Варна

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНЙ N
Информауия за администра,пора
Чл. 1. (1) Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" (наричана за
краткост „училището") c EHK по Булстат: 000087877 и адрес : 9027 Варна, ж. к. Младост-2,
ул. Иван Церов има качеството „администратор на лични данни" по отношение на личните

данни, обработването, на които е необходимо за изпълнение на функдиите й съгласно
Регистьра на дейиостите по обработка.
(Z) В качеството си на публичеи орган училището определя длъжностно лице по защита
на личните данни.
(3) Длъжностното лице по защита на данните изпълнява най-малко следните задачк :
а) информира и съветва училището за задълженяята, свързани с обработването на

личии данки, съгласно законодателството в областта на защита на данните и настоящите
Вътрешuu правила.

б) наблюдава спазването на законодателството в областга на защита на данните и
настоящите Вътрешни правила по отношение на защитата на личиите данни, включително
възлагането на отговорностн, повишаването на осведоменостrа и обучението на персонала,
участващ в операциите по обработване , и съответните одити .
в) при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху
запцнтата на данните и наблюдава извършването на оценката.
г) осъществява сътрудннчеството на училището с Комисията за защита на личните
данни.
д) консултира физическите лица във връзка с обработването на лични данни от
училището, приема и обработва посrьпили искания за упражняване на права.
(4) Даяните за контакт с длъжностното лице по защита яа данните се обявяват на лесно
досrьпно място на електронната странида на училището , както и в Съобщенията за

поверителност .
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„Д-Р ИВАН БОГОРОВ" - ВАРНА
Предмет
Чл. 2. (1) Настоящите вътрешни правила за защита на личните данни (наричани за
краткост „ Вътрешни правила" или „Правилата") уреждат реда и условията за набиране,
обработване , актуализация, съхранение, предоставяне, трансфер и унищожаване на личните
данни, както и мерките и средствата за тяхната защита.
(2) Настоящите правила се издават на основание Регламент ( ЕС) 2016/679 и закона за
защита на личните данни (ЗЗЛД).
(3) Правилата се утвърждават, допълват, изменят и отменят от Директора на ПГИ ,,Д-р
Иван Богоров" - Варна.
(4) Вътрешните правила са предназначени за всички служители, които в рамките на
служебните си задължения обработват лични дачни , на които ПГИ „Д-р Иван Богоров" е
администратор.
Достъп до личии данни
Чл. З. (1) Достьпът до лични данни в vчилището се осъществява при прилагане на
принципа „ Необходимост да знае".
(2) Право на досrьп до носителите на лични данни имат само лицата :

а) които изпълняват служебните си задължения съгласно трудовия договор и
длъжностната характеристика за съответната длъжност или съгласно друг вид договор
(оторизирани лица);
б) които са оторизирани чрез изричен акт;
в) които изпълняват сключени с училището договори .
(3) Досrьп се предоставя след запознаване с нормативната уредба в обласrга на

защитата на личните данни, правилата и процедурите за защита на личните данни и
опасностите за личните данни , обработвани от администратора.
(4) Оторизираните с право на досrьп лица подписват декларация за неразгласяване на
лични данни , до които са получили досrьп при и по повод изпълнение на задълженията им .

(5)Лицата, които имат досrьп до лични данни носят отговорност за осигуряване и
гарантиране на регламентиран досrьп до служебните помещения и опазване на носителите,
съдържащи лични данни . Всяко умишлено нарутцение на правилата и ограниченията за
досrьп до личните данни може да бъде основание за прилагане на трудоводисциплинарни

мерки или да ангажира гражданска отговорност, а в определени случаи - и наказателна
отговорност.
II. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧИИТЕ ДАИНИ
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ , ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Законоrьобразност /Основания за обработката на лични данни/
Чл. 4. (1) В изпълнение на принцица за законосъобразност, училището обработва лични
данни само при наличие на основание за обработката .
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(2) Лични данни се обработват при наличие на поне едно от следните основания :
а) обработването е необходимо , за сключване на договор (предприемане на стъпки за

сключване на договор по молба на субекта на данните) или е необходимо във връзка с
изпълнението на вече сключен договор — напр . на това основание ще се изискват и
обработват лични при сключване на договор със служителите ;
б) обработването е необходимо за изпълнение на определено правно задължение — по
правило дейносrга на училището е правно регламентирана , поради което това е най-често
използваното основание, въз основа на което се обработват лични данни ;
в) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или
при упражняването на официални правомощия , които са предоставени на администратора;
г) обработването е необходимо , за да бъдат защитени жизненоважните интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице, напр . при предаване на данни необходими
за опазване на живота или здравето на лицето .
Чл.5 (1) Когато за обработването на лични данни не е налице друго основание, личните
данни на физическите лица, се обработват след като бъде получено тяхното информирано
съгласие за това.
(2) В случаите , когато се обработват данни на деца под 16 години , това обработване е
законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено или разрешено от носещия
родителска отговорност за детето .
(3) За доказване на изпълнението на задължението за информирано съгласие по
смисъла на ал . 1, субектите на данни подписват Декларация за съгчасие по образец
(Приложение Ns 1 или Лриложение N_а 1.1 към настоящите Вътрешни правила).
(4) Училището осигурява възможност на субекта на данни по всяко време да има
възможността да оrгегли своето съгласие за обработване на данни , като подаде Декларация
за оттегляне на съгласие (Приложение N_о 2 кьм настоящите Вътрешни правила).
Чл.б (1) За изпълнение на конкретно определени цели училището обработва различни
категории лични данни .
(2) Обработване на чувствителни лични данни се извършва само в случаите , когато :

а) субекrьт на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични
данни за една или повече конкретни цели ;

б) обработването е необходимо за целите на изпълнението на задълженията и
упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по
силата на трудовото право и правото в o6nacrra на социалната сигурност и социалната
закрила, дотолкова, доколкото това е разрешено от правото на Съюза или националното
законодателство, в което се предвиждат подходящи гаранции за основните права и
интересите на субекта на данните ;
в) обработването е необходимо , за да бъдат защитени жизненоважните интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице , когато субекrьт на данните е физически
или юридически неспособен да даде своето съгласие ;

г) обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено
достояние от субекта на данните ;
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д) обработването е необходимо с цел установяване , упражняване или защита на правни

претенции ;
е) обработването е необходимо no причини от важен обществен интерес на основание

правото на Съюза или националното законодателство , което е пропорционално на
преследваната цел , зачита същносхта на правото на защита на данните и предвижда

подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на
данните ;
ж) обработването е нёобходимо за целите на трудовата медицина, за оценка на
трудоспособнос rга на служителя или за целите на управлението на социалните услуги, на

нормативно основание;
з) обработването е необходимо за целите на аркивирането в обществен интерес, или за

статистически цели .
Добросъвестност и прозрачност

Чл. 7.(1) В изпълнение на изискванията за добросъвестност и прозрачност на
обработката , съгласно които за лицата следва да е ясно по какъв начин отнасящи се до тях
лични данни се събират, използват, или обработват по друг начин , както и в какъв обхват се
извършва или ще се извършва обработването на данните, училището информира субектите
на данните за тази обработка .
(2) Информирането на субектите на данни се извършва чрез Съобщение за

поверителност за конкретна обработка, което съдържа следната информация : данни за
контакт с училището, данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните, обхват,
цел и адресати на съобщението за поверителност, категории лични данни и категории
субекти на които се обработват данни, правно основание и цели на обработването , източници
за събиране на лични данни , информация за срока съхранението на данните, разкриване и
трансфер на данни , мерки за сигурност на данните, информация за упражняване правата на
субектите на данни .
(3) Училището създава и периодично актуализира най-малко следните Съобщения за

поверителност :
а) Съобщение за поверителност на лични данни — информация за ученици и родители
(Приложение !& 4.1);
б) Съобщение за поверителност на лични данни - информация за служители и други
лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово
— счетоводната отчетност (Приложение Ns 4.2);
в) Съобщение за поверителност на кандидатите за работа (Приложение N-~ 4.3);
г) Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби , сигнапи и
предложения на гражданите (Приложение Ns 4.4);
д) Съобщение за поверителност на личните данни , създадени чрез системата за
видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров" (Приложение Ns 4.5);
(4) Длъжностното лице по защита на данните прави периодичен преглед на дейностите
по обработка на данни и дава указания за изготвяне на Съобщения за поверителност ;
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(5) За доказване на изпълнението на задължението за информиране на субектите на
данни по смисъла на ал. 1, субектите на данни подписват Декларация за информираност по
образец (Приложение ] 3.1 или Приложениё 3.2 към настоящите Вътрешни правила).
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ,
ТОЧНОСТ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО
Законово определяне на целите и допълнителна обработка
Чл. 8. (1) Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона (по
правило) или от училището (по изключение) цели.

(2) Допустима е единствено допълнителна обработка за целите на архивирането в
обществен интерес или за статистически цели, в които случаи не е налице несъвместимост на

поставените цели.
Свеждане на данните до минимум
Чл. 9. Училището не изисква предоставянето на • повече данни от необходимите.
Обемът на изискуемите данни в повечето случаи е нормативно определен .
Точност
Чл. 10. (1) Училището предоставя възможност за актуализиране на неточни и непълни
данни по реда за упражняване на правото на коригиране, описан в Процедурата за
упражняване на права от субекта на данните по чл.1 6, ал.2 от настоящите Вътрешни
правила (Приложение .К_о б).
(2) Коригиране се извършва и по друг ред, когато това е предвидено в нормативната
уредба на дейносrга на училището .
Ограничение на rьхранението
Чл. 11. (1) Личните данни се съкраняват на хартиен и/или електронен носител, само за
времето , необходимо за изпълнение на дейностите за обработката им и/или нормалното й
функциониране , освен ако според законите на Република България не се изисква друг период
за съхранението им.
(2) Правилата за съхранение, включително срокът за съхранение, както и правилата за
унищожаване, когато такива не са определени в нормативната уредба, се определят с
Вътрешните правила за съхранение и унииfожаване на лични данни.
(3) След постигане на целите, за които са събрани , след изтичане на срока за
съхранение, по искане на субекта на данните /ако е приложимо/ или ако обработката е била
незаконосъобразна, данните се унищожават, независимо от вида на носителя им, по начин,
който не позволява възстановяването им . Редът за унищожаване е определен в Вътрешните
правяла за съхранение на лични данни съгласно ал.2.
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Сигуркост на .обраtботвакето
Чл. 12. (1) Училището организира и прёдприема мерки за защита на личните данни от
случайно или незаконно унищожаване, . QT неправомерен достьп, от изменение или
разпространение , както и от други незаконни форiки на обработване.
(2) Предприеманите мерки са съо.бразёнй със съвременните технолоrични постижения
и рисковете, свързани с естеството на данните. които трябва да бъдат защитени .
Чл 13. (1) УчилищетQ прилага мерки, sa защйта на личните даини, които осигуряват :
физическа защита, персонална защита, документална заццгта, защита на автоматизирани
информационни системи и/или мрежи, защита на личните данни при отношения с трети
страни и доставчици.
(3) Мерките за защита на личните данни се описват подробно в документ с
наименование „Политика за технически и организационни мерки sa защита на личните
данни ".
.
Нарушения на curypнocmina на личните данки
Чл. 14. (1) Принципът за цялостиост и поверителност при обработването на лични
данни се реализира и чрез осигуряване на адекватни действия на служителите в случай на
нарушения на сигурностга .
(2) Описание на необходимите действия , които трябва да бъдат предприети от
ръководството и служителите на ПГИ „Д-р Иван Богоров" за постигане на ефективно
управление на нарушенията на сигурносrга на личните данни се съдържа в Процедура за
действие при пробив в сигурността на личните сiанни (l7риложение N_а 5 към настоящите
правила).
(3) Училището уведомява Комисията за защита на личныте данни u засегнатите субекти
на данните (когато е необходимо съгласно нормативните изисквания) за нарушението на
сигурносrга на личните данни.
ОТЧЕТНОСТ
Документиране
Чл. 15.(1) В изпълнение на принцг.па за отчетност, училището документира
изпълнението на всички свои задължения .
(2) Цялата документация е досrьпна в системата за вътрешен документооборот, както и
при Длъжностното лице по защита на данните.
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III. СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл.1 б. Субекти на лични данни в училището са:
1. служителите, работещи по трудови правоотношения с училището ;
2. учениците, записани в различните форми на обучение в училището ;
3. родителите на учениците, залисани в училището, чиито лични данни се обработват
от училището;
4. кандидати за работа;
5. физически лица, с които училището има сключени граждански договори или са
представители на юридически лица, с които училището е в договорни отношения ;
6. други физически лица, чиито данни се обработват от училището във връзка с
осъществяване на цялостната му дейност.
IV .

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 17. (1) Физическите лица, чиито данни се обработват от училището в качеството му
на администратор , имат следните права при обработване на отнасящи се за тях лични данни:
Право на информация, Право на досrьп до данните, Право на коригиране, Право на
изтриване/право „да бъдеш забравен", Право на ограничаване на обработването , Право на
възражение, Право да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения,
включително профилиране, Право на преносимост на данните, Право на жanба до надзорния

орган.
(2) Всяко физическо лице, чийто лични данни ще се обработват от администратора,
следва да бъде уведомено чрез Съобщението за поверителност, съгласно чл.7, ал.2 от
настоящите Вътрешни правила.
(3) Уведомяване по смисъл на an.2 не се извършва, когато :
а) обработването е за статистически цели и предоставянето на информацията е
невъзможно или изисква прекомерни усилия;
б) физическото лице, за което се отнасят данните, вече разполага с информацията;
в) обработката е предвидена в закон;
г) е налице изрична нормативна забрана .
(4) Условията и реда за упражняване правата на субекта на данни, с изключение на
правото на жалба до надзорния орган се съдържат в Процедура за упражняване на права от

субектите на данните (Приложение N_о б към настояиfите правила).

V. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ

ДАННИ
Чл. 18. (1). Оценката на въздействието е процес за определяне нивата на въздействие
върху конкретно физическо лице или група физически лица в зависимост от характера на
обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на
поверителносrга, цялостносrга или нanичността на личните данни .
(2) Оценката на въздействието се извършва при промяна на характера на обработваните
лични данни и броя на засегнатите физически лица.

Контдкт с Еlдминистратора иа лични дднни :

Уебсайт: http:!/pai-varna.com/

ј

E-mail: pьibogorпv Гг~ рgi-varna.con}

Телесj>он : 052 747 830

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАIДИТА НА ЛЙЧНИТЕ ДАННИ

GDPR

Идент. Ns VP_1

;

• Версия

0.1 .

Стр. 8 от 18

Администратор : ПРОФЕСИОНАЛЕIА ГИivIНА3ИЯ ПО ИКОНОМИКА
„Д-Р ИВАН БОГОР.ОВ" - ВАРНА

Чл. 19. При оценката на въздействието администраторът отчита характера на
обработваните лични данни , както следва:

1.систематизиране и оценка на лични . аспекти , свързани с дадено физическо лице
(профилиране), за анализиранё или прогнозиране , по-специanно на неговото икономическо
положение, местоположение, лични прёдпочитания , надеждност или поведение и др .
2. данни, които разкриват расов или етнически произкод, политически , религиозни или
философски убеждения , членство в политическ.и партии или организации , сдружения с
религиозни , философски , политически или. синдикални цели, или данни, които се отнасят до
здравето, сексуanния живот или до човешкия .геном ;
З . лични данни чрез създаване на видеозапис от видеонаблюдение на публично

досrьпни райони ;
4. лични данни в широкомащабни регистри на лични данни ;
5. данни, чието обработване съгласно решение на Комисията за защита на личните
данни застрашава правата и законните интереси на физическите лица.
Нива на въздействие
Чл. 20. Определят се следните нива на въздействие :
1. „Изключително високо" - в случаите, когаго неправомерното обработване на лични
данни би могло да доведе до възникване на значителни вреди или кражба на самоличност на

особено голяма група физически лица или трайни здравословни увреждания или смърт на
група физически лица;
2. „Високо" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би могло
да доведе до възникване на значителни вреди или кражба на самоличност на голяма група
физически лица или лица, заемащи висши държавни длъжности , или трайни здравословни
увреждания или смърт на отделно физическо лице ;
З . „Средно" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би могло

да създаде опасност от засягане на интереси, разкриващи расов или етнически произход,
политически , религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или
организации , сдружения с религиозни , философски , политически или синдикални цели,
здравословното състояние, сексуалния живог или човешкия геном на отделно физическо
лице или група физически лица;
4. „ Ниско" - в случаите, когато неправомерното обработване на лични данни би
застрашило неприкосновенос rга на личността иличния живот на отделно физическо лице
или група физически лица.
Чл. 21. (1) Администраторът извършва оценка на въздействие за всички поддържани

регистри .
(2)Всеки отделен регисrьр се оценява по критериите поверителност, цялостност и
нanичност.

(3)Най-високото ниво на въздействие, определено по всеки от критериите по ал. 2,
определя нивото на въздействие на съответния регисrьр.
Чл. 22. В зависимост от нивото на въздействие се определя и съответно ниво на защита.
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Чл. 23. (1) Нивата на защита са ниско , средно, високо и изключително високо .
(2) Нивата на защита са, както следва :
1. при ниско ниво на въздействие — ниско ниво на защита;
2. при средно ниво на въздействие — средно ниво на защита;
3. при високо ниво на въздействие — високо ниво на защита;

4.при изключително високо ниво на въздействие — изключително високо ниво на
защита.

VI. РЕГИСТРИ
Предназначение и видове pezucmpu
Чл. 24. Училището като администратор на лични данни поддържа регистри на
дейностите по обработване на личните данни , които съдържат :
1. наименованието на Училището и координати за връзка ;
2. имената на длъжностното лице по защита на данните и координати за връзка;
3. целите на обработване на личните данни ;
4.
5.
б.
7.

описание на категориите субекти на лични данни ;
категориите лични данни , които се обработват ;
категориите получатели на лични данни , пред които се разкриват лични данни ;
когато е възможно , предвидените срокове за изтриване на различни категории
данни ;
8. когато е възможно , общо описание на техническите и организационни мерки за
сигурност при обработване на личните данни .
(2) Подробно описание на регистрите включително категории физически лица, за които
се обработват лични данни , групи обработвани данни , източници и средства за събирането
им, форма за водене на регисrьра, ред за съхраняване и унищожаване на информационни
носители , служители, обработващи лични данни, техническите ресурси , прилагани за
обработване на данните в електронните регистри и други се съдържа в Приложение Ns 9—
Регисrьр Човешки ресурси ; Приложение Ns 10 — Регистър Ученици ; Приложение Ns 11 —

Регисrьр Родители ; Приложение Ns 12 — Регисrьр Пропускателен режим ; Приложение Ns 13
— Регисrьр Видеонаблюдение , неразделна част от настоящите вътрешни правила.
(3) Редът, начина за обработване и защита на личните данни , създадени чрез системите
за видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров" се уреждат с 17равича за обработване ,
сьхранение и защита на лични данни при видеонаблюдение в сградата на ПГИ „ Д-р Иван
Богоров ".
(3) Създаването на нови регистри и извършването на промени се извършва със заповед
на Директора на Администратора .
Чл. 25. Обработващият лични данни поддържа регисrьр на всички категории дейности
по обработването на личните данни , обработвани от името на Училището, който съдържа :
1. имената на обработващия личните данни и координати за връзка;
2. имената на длъжностното лице по защита на данните и координати за връзка ;
3. категориите на обработване на личните данни ;
4. когато е възможно , общо описание на техническите и организационни мерки за
сигурност при обработване на личните данни .
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Чл. 26. Регистрите по чл . 24 и чл . 25 се поддържат в писмена форма и в електронен

формат.
Форми на водене нарегистрите
Чл. 27. Форма на организация и съхраняване на личните данни на хартиен носител :
(1) Папките са разположени върху работните бюра и в офис цtкафове в кабинетите на
служителите , които се заключват . Правата и задълженията на служителите са
регламентирани в длъжностните им • характеристики . Предоставянето , промяната или

прекратяването на оторизиран досrьп до регистри се контраzира от директора на
училището .

,

•

(2) Местонахождение на картотечните шкафове :

- за учениците — в учителска стая (дневници), канцелария на зам.-директори УД,
канцелария на ЗАС ;
- за персонала — в счетоводство .
(З ) Носител (форма) за предоставяне на данните от физическите лица — личните данни
за всяко лице се набират в изпълнение на норгvгативно задължение (разпоредбите на закони,
подзаконови нормативни актове , кодекси и др.) чрез :
- устно интервю с лицето ;
- хартиен носител — писмени документи (заявления ) по текущи въпроси в процеса на
работа, подадени от лицето;
- външни източници (съдебни , финансови , осигурителни , данъчни и др . институции в
изпълнение на нормативни изисквания).
(4) Личните данни от лицата се подават до администратора на лични данни ПГИ „Д-р

Иван Богоров", представлявана от директора и длъжностното лице, оторизирано за
обработването им — обработващ лични данни, на основание във всички случаи, когато е
необходимо .
(5) Досrьп до личните данни — такъв има само оторизираното лице.
Чл. 28. Форма на организация и съхраняване на личните данни на технически носител :

(1)Форма на организация и съхраняване на личните данни — личните данни се
съхраняват на твърд диск, на изолиран компютър, като досrьпът е защитен с пароли ;
(2) Местонахождение на компюrьра — канцелария
счетоводство, канцелария на ЗАС ;

на заместник-директорите ,

(3) Досrьп до личните данни и защита - досrьп до операционната система, съдържаща
файлове за обработка на лични данни , има само оторизираното лице, чрез парола за отваряне

на тези файлове, както и длъжностното лице по защита на личните данни посредством
делегираните му права и задължения от администратора на лични данни .
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Групи данни в регистрите
Чл. 29. (1) В зависимост от нормативното основание за събирането и предназначението
им в регистрите се набират, обработва и съхраняват лични данни относно :

1. физическата идентичност на лицата — имена, ЕГН , номер на документ за
самоличност, дата и място на издаването му, адрес, месторождение, телефони за контакт;

2. семейна идентичност на лицата — семейно положение, брой членове на
семейството , родствени връзки и др.;
3. образование — вид на образованието , място , номер и дата на издаването на
дипломата, допълнителна квалификация и др.;

4. трудова дейност — професионална биография , дни в осигуряване , осигурителен
доход, основание за осигуряване , осигурени социални рискове, трудови договори,
осигурители и други ;
5. медицински данни — здравен статус , медицински диагнози и заключения на
медицинската експертиза на временната и трайна неработоспособност ;

б. други лични данни — осигурителен доход, трудови възнаграждения , парични
обезщетения , статус на лицето (осъждано/неосъждано/реабилитирано ) и други .

(2) личните данни в регистрите се събират от администратора на лични данни на
хартиен или електронен носител .
Чл. 30. В ПГИ „Д-р Иван Богоров" се поддържат следните видове регистри с лични
данни :
1. Регисrьр Човетки ресурси
2. Регистър Ученици
З . Регисrьр Родители
4. Регисrьр Пропускателен режим
5. Регисrьр Видеонаблюдение

Задължения на лицето, отговарящо за водене и сьхраняване на данните в регистрите
Чл. 31. Задълженията на лицето, отговарящо за водене и съхраняване на данните в
регисrьра (оторизираното лице) включват набиране , обработване , актуализация , съхраняване
и защита на лични данни .
I7ериодично архивиране

Чл. 32. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично
при всяка промяна от оторизираното лице с оглед запазване на информацията за съответните
лица в актуален вид.
Контрол при обработване на личните дакни
Чл. 33. Контролът върху дейностите по обработка на лични данни се осъществява от
Директора на училището и длъжностно лице по защита на личните данни .
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Актуализация на лични данни
Чл. 34. (1) Актуализация на линни данни представлява допълнение или изменение на
съществуваща информация в училището . Актуализация на лични данни се извършва :
1. по искане на лицето, за което се отнасят лйчните данни , когато то е установило , че е
налице грешка или непълнота в тях, и удостовери това с документ;
2. по инициатива на оторизираното лице - лри наличие на документ, даващ основание
за актуализация ;

3.при установена грешка при обработката на личните данни от страна на
оторизираното лице.
(2) При актуализация на лични данни в досието на съответното лице се отразяват
регистрационния номер на документа, източник на данните за актуализацията , дата на
актуализацията . Актуализацията се извършва от nицето, обработващо личните данни .
Срокове ка съхранение и за изтриване на различни категории лични данни
Чл. 35. (1) Личните данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват,

но не по-късно от периода, предвиден в Номенклатурата на делата със сроковете за тяхното
съхранение в ПГИ „Д-р Иван Богоров".
(2) След постигане целите по предходната anинея личните данни се унищожават физически,
чрез шредиране за което се изготвят актови протоколи за унищожаване.

VII. РЕГИСТЪР НА ДЕЙНОГТИТЕ ПО ОБРАБОТКА
Чл. 36. (1) цчилището поддържа постоянно Регисrьр на дейностите по обработка на
данни .
(2) Регисrьрът на дейностите по обработка се поддържа в писмена форма. включително
в електронен формат .
(3) Досrьп до регисrьра имат всички служители , ангажирани с дейности по обработка

на личните данни . При поискване длъжностното лице по защита на личните данни
предоставя досrьп до регисrьра на Комисията за защита на личните данни .

(4)Действията и отговорните лица, ангажирани със създаването и поддържането на
Регисrьр на дейностите по обработка на ,zични данни от ПГИ „Д-р Иван Богоров" се
определят с Процедура за създаване и поддържане на регистър на дейностите по
обработка на личните данни (Приложение N8 къ.и настояиfите Вьтрешни правила).

VIII. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
Оеигуряване на достъп на лицата до личните им данни
Чл. 37. (1) Всяко физическо лице, както и сэіvжителите в ПГИ „Д-р Иван Богоров" има
право на досrьп до отнасящите се до него лични данни , обработвани от администратора .
(2) В случаите , когато при осъществяване правото на достьп на физическото лице могат
да се разкрият лични цанни и за трего лице, администраторът предоставя на съответното

физическо лице досrьп само за часrга от данните , отнасяща се него .
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(3) При упражняване на правото си на достьп физическото лице има право по всяко
време да поиска от администратора на лични данни :
1. потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за
целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите
получатели, на които данните се разкриват;
2. съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни , които се
обработват, както и всяка напична информация за техния източник .
(4) При смърт на физическото лице право на досrьп до личните му данни имат неговите
наследници .
Чл. 38. Условията и реда за упражняване Правото на досrьп се съдържат в Процедура
за упражняване на права от субектите на данните (Приложение Ns б към настоящите
правила).
Достъп на трети лица до регистрите съдържаи4и лични данни
Чл. 39. (1) Досrьп до обработваните от администратора лични данни имат лицата, за
които същия произтича от законово или договорно основание , както и органи по надзора или
на съдебната власт (Комисия за финансов надзор, съд, прокуратура, следствени органи и др .).
Досrьпът на тези органи до личните данни на лицата е правомерен .
(2) Не се изисква съгласие на лицето , ако обработването на неговите лични данни се
извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни ,
свързани с извършване на пресrьпления , на административни нарушения и на непозволени
увреждания . На такива лица се осигурява досrьп до личните данни , като при необходимост
им се осигуряват съответни условия за работа в помещение на училището .
(3) Правомерен е и досrьпът на ревизиращите държавни органи , надлежно
легитимирали се със съответни документи — писмени разпореждания на съответния орган , в
които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на дейносrга им е
необходимо да им се осигури досrьп до кадровите досиета на персонала .
(4) Решението си за предоставяне или отказване досrьп до лични данни за съответното
лице администраторът съобщава на третите лица в 30-дневен срок от подаване на искането .
(5) Досrьп до личните данни имат и държавните органи — МОН , РУО, НОИ, НАП ,
Община Варна, дирекция „Социално подпомагане" за изпълнение на техните задължения ,
предвидени в съответните законови и подзаконови нормативни актове.
Сигурност на личките данни при обработка от трети лица
Чл. 40. (1) цчилището изисква осигуряване на адекватни технически и организационни
мерки от обработващите от негово име лични данни , които са включени в договора с всеки
обработващ .
(2) Условията, при които обработващият извършва от името на училището операциите
по обработка на данни се дефинират и конкретизират в Споразумение за обработване на
лични данни (Приложекие Ns 7 към настоящите Вътрешни правила).
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(3) Преди сключване на споразумението , обработващият следва да покаже
необходимото ниво на защита на лични данни , съгласно нивото на защита, определено от
училището .
Предоставяне на данни в трети дьржави и международки организации
Чл. 41. цчилището не предоставя лични данни в трети страни или на международни

организации .
IX. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 42. Мерките за защита на личните данни са подробно описани в Политика за

техническите и организационни мерки за заrцита на личните данни.

Х. ОТГОВОРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл. 43. Служителите на ПГИ „Д-р Иван Богоров" са длъжни да спазват и изпълняват
Вътрешните правила, в съответствие с длъжностните им характеристики .
Чл. 44. При обработване на лични данни служителят подписва Декларация за
поверителност на данните, (Приложение 111 към раздел XV om Политика за защита на
данните.
Чл. 45. Служителите на гимназията са длъжни :
1. да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно ;
2. да използват личните данни, до които имат досrьп, съобразно целите, за които се
събират, и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
3. да актуализират регистрите на личните данни (при необходимост);
4. да заличават или коригират личните данни , когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите , за които се обработват;
5. да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на
съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите , за
които тези данни се обработват ;
6. да не разгласяват лични данни , до които са получили досrьп при и по повод
изпълнение на задълженията си .
Чл. 46. За неизпълнение на задълженията, вменени на съответните оторизирани лица
по тези правила, по други вътрешни нормативни документи , по ЗЗЛД и по Регламент (ЕС)
2016/679, се налагат дисциплинарни наказания по КТ, а когато неизпълнението на
съответното задължение е констатирано и установено от надлежен орган — предвиденото в
ЗЗЛД административно наказание, ако такава отговорност се предвижда по закон .
Чл. 47. (1) За вреди, причинени в резултат на незаконосъобразно обработване на лични
данни от служители на ПГИ ,,Д р Иван Богоров", засегнатите лица могат да rьрсят
-

отговорност от виновните лица по реда на общото гражданско законодателство или
наказателна отговорност, ако извършеното представлява пресrьпление .
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(2) Ако в резултат на незаконосъобразно обработване на лични данни , включително
незаконното им разкриване или разпространение , са причинени щети на администратора на
лични данни на виновните лица се rьрси имуществена отговорност по Кодекса на труда.

XI. ИАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА
Чл. 48. Процедурата, която се следва при пробив в сигурносrга на личните данни е
подробно описана в Ilроцедура за действие при пробив в сигурността на личните данки .

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§.1 В настоящия документ понятията се използват със следното значение :
1. „Администратор" е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или

друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за
обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят
от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните
критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в
правото на държава членка.
2. „Лични данни" са всяка информация , свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано /„субект на данни"/.
З . „ Нарушение на сигурностга на лични данни " е нарушение на сигурността, което
води до случайно или неправомерно унищожаване , загуба, промяна, неразрешено разкриване
или досrьп до лични данни , които се предават, съхраняват или обработват по друг начин .
4. „Носител на лични данни" е физически обект, на който могат да се запишат данни
или могат да се възстановят от същия .

5. „Обработване на лични данни" е всяка операция или съвкупност от операции ,
извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства

като събиране, записване, организиране, структуриране , съхранение, адаптиране или
промяна, извличане , консултиране , употреба, разкриване чрез предаване , разпространяване

или друг начин , по който данните стават досrьпни, подреждане или комбиниране ,
ограничаване, изтриване или унищожаване .
6. „Обработващ лични данни" е физическо или юридическо лице, публичен орган ,
агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора и е
лице, различно от администратора.
7. „Оторизирано лице" е лице, което по силата на естеството на преките си служебни

задължения и/или изричното оторизиране, има право за досrьп до определена категория
лични данни .
8. „Получател " е физическо или юридическо лице, публичен орган , агенция или друга
структура, пред която се разкриват личните данни , независимо дали е трета страна или не.

Публичните органи , които могат да получават лични данни в рамките на конкретно
разследване в съответствие с правото на държава членка, не се считат за „получатели".
Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите
правила за защита на данните съобразно целите на обработването .

kotiтatir с Администратора на лични данни :

Уебсайт : http://pgi-varna.com/

F-mai1: pг ihop,oпзц гi;,pьi-varna.com

Тслсгјн : !)>2 7 17 fi;{)

•~~
GDPR

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА З;А ЗАIЦИТА НА JПfiПП3ТЕ ДАНI•IИ
Идент. Ns VP_1 .,

•

Версия

0.1

. Стр. 16 от 18

Администратор: ПРОФЕСИОНА.JII-IА ГИМНА.ЗИЯ ПО ИКОНОМIПСА
„д-r ивАн s.4 ~ОrОв." - вАРнА

9. „Предоставине на личии даннн" са действия по цялостно или частично пренасяне на
лични данни от един администратор към •друг йли към трето лице на територията. на страната
или извън нея.
10. „Регимър на лнчни данки" е всеки структуриран набор от лични данни, достъпът
до които се осъществява съгласно определени крнтерии, независимо дали е центрапизиран ,
децентрализиран или разпределен съг.ласно функционален или географски принцип.
11. „Регламент" - Реrламент /ЕС/ 20 1 6/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27
април 2016 година • относно защитата на физйческите . лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движениё на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО /Общ регламент относно защитата на даннитеl.
•

12. „Субект на данните" е идентифицирано физическо лице или физическо лице, което

може да бъде идентифицирано .
13. „Съгласие на фьзичеекото лице /субекта на данните/" представлява ясен
утвърдителен акт, с който се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и

недвусмислено заявление за съrласие от страна на субекта на данни за обработване на
свързани с него лични данни. Например чрез писмена декларация, включително по
електронен път, или устна декларация.
14. „Трето льце /страна/" физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друг орган, различен от субекта на данните, ацминистратора, обработващия лични данни и

лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични
данни имат право да обработват личнйте данни:
15. „Физическо лице, което може да бъде • идентифицирано" е лице, което може да
бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонакождение , онлайн идентификатор или по един
или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата , културната или социална идентичност на това
физическо лице .
1 6. „Чуветвителнн льчни данни" — лични данни, разкриващи расов или етнически
произход, политически възгледи, религиознй или философски убеждения или членство в
синдикапни организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за

целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното
състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
IIРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗIIОРЕДБИ
§. 1 Настоящите Вътрешни правила се приемат на основание член 24, параграф 2 от
Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива.
§. 2 Всички служители на училището , чиито служебни задължения включват обработване
на лични данни, са длъжни да се запознаят с настоящите Вътрешни правила и да ги спазват.
Запознаването се удостоверява с подпис.
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§. 3. Настоящите Вътрешни правила се публикуват на официалната страница на ПГИ „Д-р
Иван Богоров".
§. 4. За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси , са приложими
разпоредбите на Регламент /ЕС/ 2016/679, Закона за защита на личните данни, както и
действащото приложимо законодателство, което регламентира обработката на лични данни .
§.5. Настоящите Вътрешни правила се преглеждат и актуализират при всяка промяна в
нормативната уредба. Всички служители следва да бъдат незабавно уведомени за тези
промени .
§.б. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от
Директора на училището .
$г
§.7. Вътрешните правила са утвърдени със Заповед Ns i
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Декларация за съгласие по образец (Прилажение Ns 1);
2. Декларация за съгласие по образец — снимки и облачни технологии (Лриложение Ns
1.1)
3. Декларация за оrтегляне на съгласие (Приложение Ns 2);
,
,.
4. Декларация за информираност по образец — ученици и родители (Приложение Ns 3.1)
5. Декларация за информираност по образец — служители и кандидатстващи за работа
(Приложение Ns 3.2)
б . Съобщение за поверителност на лични .данни — йнформация за ученици и родители
(Приложение N_о 4.1);
7. Съобщение за поверителност на личии данни - информация за служители и други лица,
чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово —
счетоводната отчетност (Приложение 4.2);
8. Съобщение за поверителност на кандидатите за работа (Приложение N 4.3);
9. Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и
предложения на гражданите (Приложение .і 4.4);
10.
Съобщение за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за
видеонаблюдение на ПГИ „Д-р Иван Богоров" (17риложекие Ј 4.5);
11. Процедура за действие при пробив в сигурността на личните данни (Приложение Ns
5);
12. Процедура за упражняване на права от субектите на данните (Приложение Ns б);
13. Споразумение за обработване на лични данни (Приложение Ns7);

14.Процедура за създаване и поддържане на регистър на дейностите по обработка на
личните данни (Приложение Ns8);
15. Регисrьр Човешки ресурси (Приложение Ns9);
1 б . Регистър Ученици (Приложение Ns 10);
17. Регисrьр Родители ( Приложение Ns 11);
18. Регисrьр Пропускателен режим (Приложение № 12);
19. Регистьр Видеонаблюдение (Приложение Ns 13);
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