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ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Предмет 

Чл.1. Настоящите Вътрешни правила уреждат условията и реда за обработване на лични данни, 

воденето на и работата с регистри на лични данни, минималното ниво на технически и 

организационни мерки за защита на данните, както и упражняването на контрол при обработването 

на лични данни в СУ „Христо Г. Данов“ /наричано за краткост по долу училището/ 

Понятия 

Чл.2. /1/ „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или 

физическо лице, което може да бъде идентифицирано /“субект на данни“/; 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 местонахождение, 

онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, 

физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална 

идентичност на това физическо лице; 

2/ „обработване“ означава 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 

достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване; 



3/“ограничаване на обработването“  означава маркиране на съхранявани лични данни с цел 

ограничаване на обработването им в бъдеще; 

4/ „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване та лични данни, изразяващо 

се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическото 

лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на 

професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, 

лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение; 

5/ „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не 

могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна 

информация, при условие тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки 

с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицираното физическо лице или с 

физическо лице, което може да бъде идентифицирано; 

6/ „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които 

се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран 

или разпределен съгласно функционален или географски принцип; 

7/ „администратор“ означава 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 за 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; 

8/ „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган или агенция 

или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 

9/“получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга 

структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. 

Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни и в рамките на конкретно 

разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на 4.5.2016 г. L119/33 Официален 

вестник на Европейския съюз ВG 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; 

10/ „трета страна“  означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг 

орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които 

под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да 

обработват лични данни 



11/ „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и 

недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно 

потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат 

обработени; 

12/ „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до 

случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до 

лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин; 

13/ „генетични данни“ означава лични данни, свързани с наследени или придобити генетичните 

белези на дадено физическо лице, които дават уникална информация за отличителните черти или 

здравето на това физическо лице и които се получени, по-специално, от анализа на биологична проба 

от въпросното физическо лице; 

14/ „биометрични данни“ означава лично данни, получени в резултат на специфично техническо 

обработване, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристика 

на дадено физическо лице и които позволяват или потвърждават уникална идентификация на това 

физическо лице, като лицеви изображения или дактилоскопични данни; 

15/ „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото или 

психическото здраве на физическото лице, включително предоставянето на здравни услуги, които 

дават информация за здравословното му състояние; 

16/ „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка, за Република 

България това е Комисията за защита на личните данни; 

 

Принципи на обработване на лични данни 

Чл.3. В СУ „ Христо Г. Данов“ следва да се спазват следните принципи, свързани с обработването на 

лични данни: 

3.1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност-обработване при наличие на законово 

основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни; 

3.2. ограничение на целите- събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и 

забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели; 

3.3. свеждане на данните до минимум-данните да са подходящи, свързани със и  ограничени до 

необходимото във връзка с целите на обработването; 



3.4. точност-поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на 

своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването; 

3.5. ограничение на съхранението- данните да се обработват за период с минимална продължителност 

съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в 

обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, 

че са приложени подходящи технически и организационни мерки; 

3.6. цялостност и поверителност-обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на 

сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки; 

3.7. отчетност-администраторът носи отговорност и трябва са е в състояние да докаже спазването на 

всички принципи, свързани с обработването на лични данни.  

 

Условия за достъп до лични данни 

Чл.4. Достъпът до лични данни се осъществява само от лица, чиито служебни задължения или 

конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае“ 

и след запознаване с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, политиката и 

ръководствата за защита на личните данни и опасностите за личните данни, обработвани от 

администратора. 

Права на физическите лица при обработване на отнасящи се за тях лични данни: 

Чл.5. /1/ Всяко физическо лице, чийто лични данни ще се обработват от администратора, следва да 

бъде уведомено за: 

5.1. данните, които идентифицират администратора 

5.2. целите на обработването на личните данни и правното основание за обработването; 

5.3.  категориите лични данни, отнасящи се до съответното физическо лице; 

5.4.получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните; 

5.5.срока за съхранение на личните данни; 

5.6. информация за правото на достъп и правото на коригиране, изтриване или ограничаване на 

обработването на събраните данни, правото на възражение и правото на преносимост при условията 

та Регламент /ЕС/ 2016/679- Общия регламент относно защитата на данните; 

5.7. правото на оттегляне на съгласието по всяко време, когато обработването на личните данни се 

основава на съгласие на лицето; 



5.8. правото на жалба до надзорен орган- Комисията за защита на личните данни; 

5.9. източник на данните; 

5.10. съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране 

/2/ Алинея 1 не се прилага, когато: 

1.обработването е за статистически, исторически или научни цели и предоставянето на данните по 

ал.1 е невъзможно или изисква прекомерни усилия; 

2.вписването или разкриването на данни са изрично предвидени в закон; 

3. физическото лице, за което се отнасят данните, вече разполага с информацията по ал.1 

4. е налице изрична забрана за това в закон 

/3/ Информацията по ал.1 се обявява на леснодостъпно място на електронната страница на 

училището, намираща се на адрес: office@soudanov.org 

 

II. Администратор, длъжностно лице по защита на данните и регистри с лични данни 

Индивидуализиране на администратора на лични данни 

Чл.6./1/ Администратор на лични данни е СУ „Христо Г. Данов“, със седалище и адрес на управление 

:гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ №1 

Адресът за кореспонденция и контакт е : гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ №1, електронна страница 

office@soudanov.org, 

/2/ СУ „Христо Г. Данов“ обработва лични данни: 

- За изпълнение на нормативни задължения, които се прилагат спрямо училището 

- За изпълнение на договор, по който училището е страна и при делови взаимоотношения с 

доставчици и техните лица за контакт; 

- За изпълнението на задачи от обществен интерес; 

- За целите на легитимните интереси на училището и трети лица; 

- За управление на човешките ресурси-лични данни на кандидати за работа, бивши и настоящи 

служители на училището; 

- При осъществяване на видеонаблюдение- около и в сградата на училището са поставени 

камери и части от нея се намира под постоянно видеонаблюдение; 

- Жалби, сигнали и други искания адресирани до училището; 
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- При упражняване на права по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/679 пред училището, в 

качеството му на администратор на лични данни; 

/3/ Не се предоставят лични данни, обработвани от СУ „Христо Г. Данов“ на трета държава или 

международна организация, които са извън Европейския съюз. 

Длъжностно лице по защита на личните данни 

Чл.7. /1/ В изпълнение на чл.37 от Регламент /ЕС/ 2016/679, СУ „Христо Г. Данов“ определя 

длъжностно лице по защита на данните. 

/2/ Длъжностно лице по защита на личните данни се определя със Заповед на Директора на 

училището. 

Чл.8./1/ Длъжностното лице по защита на данните изпълнява следните задачи: 

1. Информира и съветва администратора и служителите, които извършват обработване, за 

техните задължения по силата на Общия регламент относно защитата на данните и на други 

разпоредби за защита на данните на равнище Европейски съюз или държавна членка; 

2. Наблюдава спазването на Общия регламент относно защита на личните данни и на други 

разпоредби за защитата на данни на равнище Европейски съюз или държава членка; 

3. Наблюдава спазването на политиките на администратора по отношение на защитата на 

личните данни; 

4. Допринася за повишаване на осведомеността на служителите на СУ „Христо Г. Данов“, 

участващи в дейностите по обработване 

5. Извършва по своя преценка необходимите одити /проверки/ за прилагането на изискванията 

за защита на личните данни в СУ „Христо Г. Данов“ 

6. Произнася се по постъпили искания за упражняване на права от субекти на данни; 

7. Сътрудничи си с Комисията за защита на личните данни в качеството и на надзорен орган на 

Република България по всички въпроси, предвидени в Общия регламент относно защитата на 

данните или произтичащи от други правни актове на Европейския съюз или законодателството 

на Република България или по въпроси, инициирани от надзорния орган; 

8. Действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с обработването, и по 

целесъобразност да се консултира по всякакви други въпроси. 

9. В съответствие с чл.30 от Общия регламент относно защитата на данните, води регистър на 

дейностите по обработването на лични данни в СУ „Христо Г. Данов“ 

10. Води регистър за нарушенията на сигурността на данните; 

11. Води регистър за искания от субекти на данни 

/2/ При  и по повод изпълнение на задълженията си длъжностното лице по защита на личните данни: 



1. Се подпомага активно от ръководството на училището 

2. Разполага с необходимия му достъп  

3. Не получава никакви задължителни указания във връзка с изпълнението на своите задачи, в 

съответствие със Съображение №97 на Регламент /ЕС/ 2016/679, касаещо гарантиране 

независимостта на лицето по защита на личните данни. 

/3/.Данните за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни е обявяват на леснодостъпно 

място на електронната страница на училището office@soudanov.org, и се съобщават на Комисията за 

защита на личните данни, съгласно чл.37, пар.7 от Регламент /ЕС/ 2016/679 

 

III. Технически и организационни мерки за защита на данните 

Физическа защита на личните данни 

Чл.9. Физическата защита на личните данни в СУ „Христо Г. Данов“ се осъществява при спазване на 

следните мерки: 

1. В сградата на училището и осигурена денонощна физическа охрана, която се осъществява от 

служители на частна охранителна фирма и се използва сигнално- охранителна техника; 

2. В сградата и пред входовете има изградена система за видеонаблюдение; 

3. Само оторизирани служители получават достъп до и да обработват лични данни в кабинетите 

си, при спазване на принципа „необходимост да се знае“ 

4. Всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, се съхраняват в кабинетите 

на упълномощените лица, като кабинетите в тяхно отсъствие се заключват. При необходимост, 

външни лица имат достъп до помещенията, в които се обработват лични данни, само в 

присъствието на упълномощени служители; 

5. Служители носят отговорност за осигуряване и гарантиране на регламентиран достъп до 

служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи лични данни. Всяко умишлено 

нарушение на правилата и ограниченията за достъп може да бъде основание за налагане на 

дисциплинарни санкции по отношение на съответните служители. 

6. Сградата на училището е оборудвана с пожарогасителни средства и пожароизвестителна 

система, която отговаря на изискванията на нормативните разпоредби в тази връзка; 

7. В сградата са обособени специални архивни помещения, достъп до които имат лимитиран 

брой изрично определени служители. 

 

Персонална защита на личните данни 

mailto:office@soudanov.org


Чл.10. Персоналната защита на личните данни се осъществява при спазване на следните 

мерки: 

1. Лицата обработващи личните данни се запознават с настоящите Вътрешни правила, с 

относимите към дейността им разпоредби на Общия регламент за защита на личните данни, Закона 

за защита на личните данни, както и с други нормативни актове, относими към съответната дейност 

по обработване самостоятелно, както и със съдействието на длъжностното лице по защита на личните 

данни. 

2. Лицата, обработващи личните данни нямат право да разпространяват информация, 

свързана с личните данни, станали им известни при и по повод изпълнение на служебните им 

задължения, освен когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на субектите на 

данните. 

 

Документална защита на личните данни 

Чл.11. Документалната защита на личните данни се осъществява при спазване на следните 

мерки: 

1. Регистрите с лични данни, обработвани от СУ „Христо Г. Данов“ се поддържат на 

хартиен и/или електронен носител; 

2. Обработването на личните данни се извършва в рамките на работното време на 

служителите на училището 

3. Достъп до регистрите с лични данни, обработвани от СУ „Христо Г. Данов“, имат само 

служители, в чиито длъжностни характеристики е определено да извършват свързана с това дейност 

или на които е поставена конкретна задача; 

4. Личните данни се събират само за конкретни цели, в съответствие с нормативните 

изисквания към СУ „Христо Г. Данов“ и легитимните интереси на училището 

5. Срокът за съхранение на личните данни от различните регистри е нормативно 

установен; 

6. Личните данни на хартиен носител се съхраняват в определените за целта служебни 

помещения в сградата на СУ „Христо Г. Данов“ 

7. Архивирането на лични данни на хартиен носител се осъществява, съгласно 

нормативните разпоредби и/или утвърдените политики/процедури в училището 

8. Личните данни могат да бъдат размножавани и разпространявани, само ако е 

необходимо за изпълнението на служебни задължения, или ако се изискани по надлежния ред от 

държавни органи или оправомощени лица; 



9. Временните документи, копия от документи и работни материали от регистрите, които 

са на хартиен носител и съдържат лични данни, се унищожават след отпадане на необходимостта от 

използването им; 

10. След изтичане срока за съхранение, документите, които не подлежат на предаване 

съгласно нормативните изисквания се унищожават. Унищожението се извършва по начин, които 

зависи от наличните към момента технически възможности или чрез възлагане извършването та тези 

действия от външно лице-изпълнител. 

ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл.12. Служителите от СУ „Христо Г. Данов“ са длъжни да спазват и изпълняват тази инструкция, 

в съответствие с длъжностните им характеристики.  

  Със Заповед Директора се определят обработващите лични данни за различните видове регистри. 

 Обработващите лични данни се задължават: 

1.  да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно; 

2. да използват личните данни, до които имат достъп, 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 след получено разрешение от 

длъжностното лице по обработка на личните данни и Директора на училището 

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 допускат неоторизирани лица в помещенията, в които се съхраняват данните.  

  За неизпълнение на задълженията вменени на съответните длъжностни лица по тези Вътрешни 

правила и по Закона за защита на личните данни, се налагат дисциплинарни наказания по Кодекса на 

труда и други специализирани закони, а когато неизпълнението на съответното задължение е 

констатирано и установено от компетентен орган, предвиденото в Закона за защита на личните данни 

административно наказание - глоба.   

  

Достъп до лични данни на лицата, съдържащи се на технически носител имат само определеният със 

заповед на Директора обработващ лични данни, който чрез парола има достъп до информацията и до 

съответния компютър. 



Освен на обработващият лични данни, правомерен е и достъпът на длъжностните лица, пряко 

ангажирани с оформянето и проверка законосъобразността на документите. Обработващият лични 

данни е длъжен да им осигури достъп при поискване от тяхна страна. 

 

Защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи 

 

Чл.13. Защитата на автоматизирани информационни системи и мрежи се осъществява съгласно 

утвърдените„ Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в СУ „Христо Г. Данов“-

гр. Пловдив  

Със Заповед  на Директора на училището се определят лицата по защита на информацията 

в автоматизираните информационни системи. 

Лицето по защита на информация в информационните мрежи има следните правомощия: 

1. следи за спазването на конкретните мерки за защита и контрол на достъпа.  

2. осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите в информационните и 

комуникационните системи на СУ „Христо Г. Данов“; 

3. контролира спазването на правата на потребителите във връзка с регистрите и програмно- 

техническите ресурси за тяхната обработка; 

4. специфицира техническите ресурси, прилагани за обработка на личните данни; 

5. следи за спазване на всички извършени действия с регистрите в компютърната среда. 

6. определя ред за съхраняване и унищожаване на информационни носители; 

7. определя ред при задаване, използване и промяна на пароли, както и действията в случай на 

узнаване на парола и/или криптографски ключ; 

8. определя правила за провеждане на редовна профилактика на компютърните и комуникационните 

средства, включваща и проверка за вируси, за нелегално инсталиран софтуер, на целостта на базата 

данни, както и архивиране на данни, актуализиране на системната информация и др.; 

    Служителите ползващи информационните системи и мрежи на СУ „Христо Г. Данов“ са длъжни 

да не споделят своите потребителски имена и пароли с трети лица и носят дисциплинарна 

отговорност ако се установи, неправомерно ползване на ресурсите на компютърната мрежа, достъпа 

до интернет или електронните платформи при използване на предоставените им потребителски имена 

и пароли. 

 

 



IV.Процедура по докладване управление на инциденти 

Чл.14./1/ При регистриране на неправомерен достъп/нарушение на сигурността до 

информационните масиви за лични данни, или при друго нарушение на сигурността на личните данни 

по смисъла на чл.4,т.12 от Регламент /ЕС/ 2016/679, служителят, констатирал това 

нарушение/инцидент, незабавно докладва за това на Зам.- директор, който от своя страна е длъжен 

своевременно да информира длъжностното лице по защита на личните данни за инцидента. 

/2/ Уведомяването за инцидент се извършва писмено, по електронен път или по друг 

начин, които позволява да се установи извършването му. 

/3/ Длъжностното лице писмено уведомява за инцидента  Директора на училището, 

като му предоставя наличната информация относно характера на инцидента, времето на 

установяване, вида на щетите, предприетите мерки за ограничаване на щетите. 

/4/ След уведомяването по ал.3 администраторът заедно с длъжностното лице по 

защита на данните предприемат необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на 

последиците от неправомерния достъп/нарушението на сигурността както и предприемат възможни 

мерки за възстановяване на данните. 

Чл.15/1/ В случай, че нарушението на сигурността създава вероятност за риск за 

правата и свободите на физическите лица, чиито данни са засегнати, и след съгласуване с 

администратора, длъжностното лице по защита на личните данни, организира изпълнението на 

задълженията на администратора за уведомяване на Комисията за защита на личните данни. 

/2/Уведомяването на Комисията за защита на личните данни следва да се извърши без нужното 

забавяне и когато това е осъществимо не по-късно от 72 часа след първоначалното узнаване на 

нарушението. 

/3/ Уведомлението до Комисията за защита на личните данни съдържа следната информация: 

1. Описание на нарушението на сигурността, категориите и приблизителния брой на засегнатите 

субекти на данни  и категориите и приблизителните количества на засегнатите данни; 

2. Името и координатите за връзка на длъжностното лице по защита на личните данни; 

3. Описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността; 

4. Описание на предприетите или предложените мерки за справяне с нарушението на 

сигурността, включително мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици; 

/4/ Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за 

правата и свободите на физическите лица, длъжностното лице по защита на личните данни, без 

ненужно забавяне, уведомява засегнатите физически лица. 



Чл.16. Длъжностното лице по защита на личните данни води регистър на нарушения на 

сигурността на данните, който съдържа следната информация: 

1. Дата на установяване на нарушението; 

2. Описание на нарушението- източник, вид и мащаб на засегнатите данни, причина за 

нарушението /ако е приложимо/ 

3. Описание на извършените уведомявания, уведомяване на Комисията за защита на личните 

данни и засегнатите лица, ако е било извършено; 

4. Предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на негативните последици за субектите 

на данни; 

5. Предприети мерки за ограничаване на възможностите от последващи нарушения на 

сигурността 

 

V. Допълнителни разпоредби 

Чл.17. За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси, са приложими 

разпоредбите на Общия регламент относно защита на данните /ЕС/ 2016/679, приложимото право на 

Европейския съюз и законодателството на Република България относно защита на личните данни 

Чл.18. приложенията към настоящите вътрешни правила са: 

1. Образец от бланка Искане от субекта на данни за упражняване на права по Регламент /ес/ 2016/679 

2. Вътрешен регистър на постъпилите искания от субекти на данни за упражняване на права по 

Регламент /ес/ 2016/679 

3. Регистър на нарушенията на сигурността на личните данни 

 

Чл.19- Настоящите вътрешни правила са приети със Заповед №……………..от 

…………………г. на Директора на СУ „Христо Г. Данов“ и влизат в сила от деня на утвърждаването 

им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО 

РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ДО: СУ „ХРИСТО Г.ДАНОВ“, адрес: гр. Пловдив, ул. „Ален мак“№1 

Субект на данни, който подава искането: 

 Информацията е необходима, за да се гарантира идентифициране на заявителя при 

изпълнение на искането и избягване на злоупотреба с лични данни при подаване на искания 

от трети страни 

Име /по документ за самоличност:………………………………………………….. 

ЕГН/ЛНЧ/Дата на раждане на чужденец:………………………………………… 

Телефон за контакт:……………………………………………………………….. 

Адрес за кореспонденция:…………………………………………………………. 

Електронен адрес:…………………………………………………………………. 

 Ако подателя желае отговор на електронен адрес, предоставянето му е задължително 

Искането се подава:  Лично ○                От представител: ○   

 Ако искането се подава от представител /напр. родител, настойник, попечител, 

пълномощник/ представителят следва да представи документ, удостоверяващ качеството 

му 

Права, които се упражняват с настоящото искане: 

o Искане за получаване на информация за съхраняване на лични данни, целите и 

основанията, за които се обработват и на кои трети лица са предоставени 

o Искане за коригиране на обработваните лични данни 

o Искане за изтриване на обработваните лични данни/право да бъдеш забравен/ 

 В случай на законово основание или легитимен интерес на обработка на данните, 

изтриването им не е задължително 

o Искане за ограничаване /преустановяване на обработването на лични данни 

o Искане за пренос на лични данни 

o Възражение срещу обработването на лични данни 

o Друго 

 

Описание на искането, дейностите по обработване и данните, за които се отнася: 



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

Предпочитан начин за получаване на отговора: 

o На посочен адрес за кореспонденция 

o На посочен електронен адрес 

 

 

Дата:………………………                                     Подпис:……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

 

Вашето име и координати са необходими, за да може заявителя да бъде идентифициран еднозначно и да бъде 

своевременно уведомен, ако е необходима допълнителна информация. Ако информацията е за контакт със 



заявителя не е попълнена и е необходима допълнителна информация от субекта на данните, искането ще бъде 

разгледано след като заявителя се свърже отново с администратора. 

Данните, съдържащи се в искането, представляват лични данни и са необходими, за да може администратора 

да обработи искането. След изпълнение искането ще бъде запазено заедно с другите лични данни, които 

администраторът ще продължи да съхранява и обработва законосъобразно. 

При описание на искането заявителят е препоръчително да уточни: 

-каква информация се иска да бъде предоставена; 

- защо трябва/може да бъдат коригирани или изтрити личните данни-в тази връзка администраторът 

може да изиска допълнителни документи и информация; 

- формат за предоставяне на личните данни при упражнено право за пренос и лице-получател на 

данните 

- да уточните срещу какви действия по обработване на Вашите лични данни възразявате. 

 

СУ „Христо г. Данов“-гр. Пловдив обработва лични данни при спазване на Общия регламент за 

защита на личните данни, който предвижда определени ограничения при упражняване на права от 

субектите на данни. Дори искането да съдържа необходимата за разглеждането му информация, може 

да има законова пречка същото да бъде изпълнено. 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА 

ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

 

Субект на 

искането 

Начин на 

подаване/лично/от 

представител / 

Вид на 

искането 

Предпочитан 

начин на 

изпращане на 

информацията 

Дата на 

входиране/получа- 

ване на искането 

Дата на 

изпращане на 

информацията 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:………………………. 

 

 

 

 

 

РЕГИСТЪР НА НАРУШЕНИЯТА НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

В СУ „ХРИСТО Г.ДАНОВ“-ГР. ПЛОВДИВ 

 

Дата на 

установяване 

на 

нарушението 

Описание на 

нарушението 

Описание на 

уведомяването 

Предприети 

мерки за 

предотвратяване 

на 

неблагоприятните 

последици 

Предприети 

мерки за 

ограничаване на 

неблагоприятните 

последици 

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:………………………. 

 


