
 

                            Политика за защита на личните данни 

 

Въведение 

1. Общ регламент за защита на личните данни 

Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-нататък в настоящата Политика и в приложенията 

към нея “Общ регламент за защита на данните”, “Регламентът”, “ОРЗД”) 

замества Директива  95/46 / ЕО за защита на личните данни. Неговата цел е да защитава 

правата и свободите на физическите лица и да гарантира, че личните данни не се 

обработват без тяхно знание, и, когато е възможно, че се обработват с тяхно съгласие. 

2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните 

Материален обхват– Регламентът се прилага за обработването на лични данни изцяло 

или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на 

лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от Регистър с лични данни 

или които са предназначени да съставляват част от Регистър с лични данни. 

Териториален обхват– правилата на Общия Регламент важат за всички 

администратори на лични данни, които са установени в Европейския съюз (наричан по-

нататък “ЕС”), които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята 

дейност. Прилага се и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с 

цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на 

данни, които пребивават в ЕС. 

3. Основни понятия  

 „Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или 

физическо лице, което може да бъде идентифицирано (наричано по-нататък „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;  

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически 

произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в 

синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за 

уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни 

относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация. 

„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; 

 „Администратор" - всяко 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 ЕС 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; 

„Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни 

съхранявани от Администратора.  

„Съгласие на субекта на данните" - 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; 

 „Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, 

изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични 

аспекти, свързани с физическо 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; 

„Нарушение на сигурността на лични данни" - 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; 

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде 

мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности 

по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му 

място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.  

„Получател" - 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 в рамките 

на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или 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; 

 „Трета страна“ – всяко 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 личните данни; 

 

4. Принципи при обработката на личните данни 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе обработва лични данни по начин, като се прилагат 

подходящи технически и/или организационни мерки. При обработката се спазват на 

следните принципи:  



- данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, 

несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и 

ограничение на целите“) 

- законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните 

обработване на личните данни (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност) 

- пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с 

целите, за които се обработват данните („свеждане на данните до минимум“); 

- ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за 

които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“) 

- Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните 

данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и 

срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи 

технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“) 

- точност и актуалност на обработване на лични данни. 

 

5. Видове данни, които се събират и обработват 

5.1. Данни за персонал и кандидати за работа 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе обработва лични данни относно следните категории 

физически лица: 

- лицата, с които Администраторът се намира в трудови правоотношения; 

- лицата, наети от Администратора по нетрудови правоотношения (граждански 

договори); 

- лицата, които са били с Администратора в трудови и/или нетрудови 

правоотношения, които са прекратени; 

- лицата, които са кандидатствали да бъдат наети от Администратора по трудови или 

нетрудови правоотношения. 

 

5.2. Категориите лични данни, които се обработват са следните: 

1) Физическа идентичност: 

(а)  Три имена;  

(б)  ЕГН; 

(в)  Адреси (включително адреси на електронна поща);  

(г)  Телефони;  

(д)  Месторождение; 

(е)  Данни по документ за самоличност 

2) Социална идентичност – образование и трудова дейност; 

3) Данни от медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост при започване на 

работа на лицата, наети по трудово правоотношение. 

4). Данни за банкова сметка 

 

5.3. Цели на обработването 



Администраторът обработва лични данни на служителите и изпълнителите по 

граждански договори, сключени с физически лица, за целите на: (1) индивидуализиране 

на трудови, служебни и граждански правоотношения; (2) изпълнение на нормативните 

изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

счетоводството, Законa за предучилищното и училищното образование и др.;  (3) 

използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели, като (но не 

само): за всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на 

трудовите и граждански правоотношения; за изготвяне на всякакви документи на 

лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, 

удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. 

подобни); за установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на 

кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или 

граждански договори; за водене на счетоводна отчетност относно възнагражденията и 

разходите за командировки на посочените по-горе лица по трудови и служебни 

правоотношения и граждански договори. 

 

5.4. Основания за обработване 

Личните данни на служителите и кандидатите за служители на администратора се 

обработват на основание трудовия договор, съответно преддоговорните отношения (чл. 

6, параграф 1, б.“б“ от Общия регламент) и за спазването на законови задължения в 

трудовото и социалното право, приложими спрямо администратора (чл. 6, параграф 1, 

б.“в“ от Общия регламент). 

 

Администраторът може да обработва лични данни на служител, които не е поискал или 

които не се изискват от нормативен акт, ако субектът на данни е дал своето изрично 

съгласие и няма забрана за това в нормативен акт. 

 

5.5. Срок за обработване: 

Личните данни на служители, съдържащи се в посочените по-долу документи, се 

съхраняват за срок от 50 години в съответствие със Закона за Националния архивен 

фонд, Закона за счетоводството и ДОПК: 

- ведомости за заплати; 

- трудови договори; 

- заповеди за преназначаване; 

- заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, 

- заповеди за прекратяване на трудови правоотношения; 

- трудова книжка. 

 

Личните данни на служители, съдържащи се в документи, част от трудовото досие 

извън гореизброените се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на трудовия 

или гражданския договор със съответното физическо лице. 

Личните данни на лицата, които са участници в процедури по подбор на персонал, ще 

се съхраняват за срок от 2 (два) месеца.  

 



Когато в процедура по подбор работодателят/администраторът на лични данни/ е 

изискал да се представят оригинали или нотариално заверени копия на документи, 

удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата 

квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е 

одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното 

приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. В 

този случай, администраторът връща документите, по начина, по който са подадени. 

 

 

5.1.6. Носители на данни  

Данните се обработват на хартиен и технически носител (компютър). 

Съгласно разпоредбите на Законa за предучилищното и училищното образование, 

съответните данни се отбелязват в текущите Годишен образец, Входящ и Изходящ 

дневник, както и в трудовите досиета. 

Трудовите досиета се намират в отдел „Счетоводство“ в заключен шкаф с контрол на 

достъпа. 

Данните на технически носител се съхраняват и обработват само в защитената база 

данни на компютър с контрол на достъпа. 

 

Списък – Образец №1 – качва се в НЕИСПУ  - на компютър в стаята на ЗДУД  

Входящия и изходящия дневник – в стаята на ЗАС 

Лични трудови досиета – в стаята на Гл.счетоводител 

 

5.7. Източници на личните данни  

Данните се предоставят от физическите лица при кандидатстване за работа по трудов 

договор или при сключване на граждански договор с физическо лице и се въвеждат 

директно в трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, както и в 

други документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, 

удостоверения, кореспонденция и др. 

 

5.8. Предоставяне на трети лица  

Данните не се предоставят извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по 

изрично искане и нареждане на лицето или на неговите наследници в срока за 

съхранение; (2) по разпореждане на закона  - на държавни институции в изпълнение на 

служебните им задължения (данъчни служители, служители на НОИ, Инспекция по 

труда, полиция, организации, свързани с повишаване на квалификацията, както за 

педагогическия така и за непедагогическия персонал, Министерство на образованието, 

Регионалното управление на образованието гр. Русе, Отдел „Образование“ към Община 

Русе, застрахователни компании и др.); (3) на обработващ данните и/или съвместен 

администратор, за което има предварително сключен договор с изискуемите от ОРЗД 

реквизити (4) при съдебни дела - на процесуален представител или директно на съда 

при стриктно спазване на разпоредбите на закона и настоящите правила. 

 



5.1.9.  Длъжности, свързани с обработването и защитата на лични данни за персонал и 

кандидати за работа и описание на техните права и задължения:  

Данните, свързани с персонала и кандидатите за работа се обработват от: 

Длъжностното лице по защита на данните на данните - Здравинка Ранделова  

Директор – Юлиян Илиев 

Заместник-директор- Ивелина Александрова 

Домакин-Нурджихан Мурадова 

Гл.счетоводител-Диляна Дошкова 

Завеждащ административна служба-Калинка петрова 

6. Лични данни на ученици и техните законни представители 

6.1. ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе обработва лични данни относно следните категории 

физически лица: 

- Ученици, новопостъпващи и/или напускащи ученици; 

- Законни представители на ученици, новопостъпващи и/или напускащи ученици; 

 

6.2. Категориите лични данни, които се обработват са следните: 

4) Физическа идентичност: 

(а)  Три имена;  

(б)  ЕГН; 

(в)  Адреси (включително адреси на електронна поща);  

(г)  Телефони;  

5) Социална идентичност – месторабота; 

6) Данни от медицинско свидетелство в случай на наличие на заболяване на ученика 

 

6.3. Цели на обработването 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, обработва лични данни на ученици и техните законни 

представители, за целите на: (1) осигуряване на училищно образование на учениците; 

(2) изпълнение на нормативните изисквания на Законa за предучилищното и 

училищното образование и съответните наредби и др.;  (3) използване на събраните 

данни за съответните лица за служебни цели, като (но не само): за всички дейности, 

свързани със осигуряване на образование; изготвяне на отчети, справки, дипломи и 

други документи; (4) установяване на връзка със законния представител по телефон, 

електронна поща, с цел обратна връзка или уведомяване във връзка с родителски срещи, 

текуща дейност на ученика, дисциплинарни проблеми и др. 

 

6.4. Основания за обработване 

Личните данни на ученици и техните законни представители се обработват от ОУ „Тома 

Кърджиев“ – гр. Русе на основание спазването на законови задължения регламентирани 

в Законa за предучилищното и училищното образование, приложими спрямо 

администратора (чл. 6, параграф 1, б.“в“ от Общия регламент). 

 

 

 



6.5. Срок за обработване: 

Личните данни на ученици и техните законни представители, се съхраняват за срок от 5 

години в съответствие със Закона за Националния архивен фонд, Законa за 

предучилищното и училищното образование и съответните наредби. 

 

6.6. Носители на данни  

Данните се обработват на хартиен и технически носител (компютър). 

Съгласно разпоредбите на Законa за предучилищното и училищното образование, 

съответните данни се отбелязват в текущите Годишен образец, Входящ и Изходящ 

дневник, Дневник на съответния клас, както и електронен дневник на съответния клас.  

Дневниците на хартиен носител се намират в учителската стая, в която се допуска само 

педагогическия и административен персонал.  

Достъп до Електронните дневници имат класните ръководители, учителите, учителите 

по целодневно обучение, директорът, както и родителите – само за съответния ученик. 

Всяко от горепосочените лица има собствена парола и потребителско име, а 

електронният дневник е качен на клауд. 

 

6.7. Източници на личните данни  

Данните се предоставят от законните представители на учениците, в съответствие с 

изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и съответните 

наредби. 

 

6.8. Предоставяне на трети лица  

Данните не се предоставят извън целите на тяхната обработка, с изключение: (1) по 

изрично искане и нареждане на законните представители в срока за съхранение; (2) по 

разпореждане на закона  - на държавни институции в изпълнение на служебните им 

задължения (Полиция, Министерство на образованието, Регионалното управление на 

образованието гр. Русе, Отдел „Образование“ към Община Русе, застрахователни 

компании и др.); (3) на обработващ данните и/или съвместен администратор, за което 

има предварително сключен договор с изискуемите от ОРЗД реквизити (4) при съдебни 

дела - на процесуален представител или директно на съда при стриктно спазване на 

разпоредбите на закона и настоящите правила. 

 

Данните, свързани с персонала и кандидатите за работа се обработват от: 

Длъжностното лице по защита на данните на данните –Здравинка Ранделова 

Директор –Юлиян Илиев 

Заместник-директор- Ивелина Александрова 

Домакин-Нурджихан Мурадова 

Счетоводител-Диляна Дошкова 

Завеждащ административна служба-Калинка Петрова 

Целият педагогически персонал. 

 



7. Лични данни Регистър “Видеонаблюдение и контрол на достъпа” 

 

7.1. Администраторът води Регистър “Видеонаблюдение и контрол на достъпа”, 

посредством който обработва лични данни, събирани от видеозаписи от камери за 

видеонаблюдение, находящи се в обекта на ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, както и от 

физически контрол на достъпа. 

 

Категориите физически лица, за които се обработват лични данни, са ученици, 

служители и кандидати за работа,посетители и гости при посещението на обекта на ОУ 

„Тома Кърджиев“ – гр. Русе. 

 

7.2. Категории лични данни 

Регистърът съдържа следните групи данни - физическата идентичност на лицето – 

видеообраз, а при контрола на достъпа - три имена,както и час на влизане и излизане от 

обекта. 

 

7.3. Цели на обработването 

 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе е поставило системи за видеонаблюдение в обекта, за 

целите на: 

- осъществяване на контрол на трудовата дисциплина, 

- предотвратяване на злоупотреби с парични средства и документи под строга 

отчетност, 

- сигурност на служителите и учениците от злонамерени действия на трети лица и 

опазване на активите на администратора. 

 

7.4. Основания за обработването 

 

Личните данни, събирани посредством системите за видеонаблюдение и контролирания 

достъп се обработват във връзка със защитата на легитимните интереси на ОУ „Тома 

Кърджиев“ – гр. Русе по отношение на поддържането на сигурността и целостта на 

помещенията на администратора, във връзка с възможни законови претенции, за 

изпълнение на законови изисквания, във връзка с регулаторни проверки, одити, 

разследвания и с дисциплинарни цели. 

Личните данни могат да бъдат обработвани и, когато е необходимо да бъдат изпълнени 

правни задължения на администратора като осигуряване на достъп по законово искане 

от право-охранителни органи или във връзка с установяване, упражняване или защита 

на правни претенции, съобразно разпоредби свързани със здравословни и безопасни 

условия на труд, регулаторни цели, за нуждите на разследване и дисцилинарни цели 

/включително разкриване на такава информация във връзка със съдебни спорове/. 

 

7.5. Срок на обработването 

 

Личните данни се съхраняват за срок от 30 дни от заснемането. 



В случай, че субектът на данните поиска данните му да бъдат заличени преди 

изтичането на предвидения срок, данните му се заличават в 14-дневен срок от 

подаването на искането, освен ако това не е допустимо по закон или за установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции. 

Личните данни от контролирания достъп се съхраняват на хартиен носител за срок от 1 

календарна година. 

 

7.6. Носители на лични данни 

 

Данните в Регистъра се обработват на технически носител (компютър). 

Данните на технически носител се съхраняват и обработват само в защитената база 

данни на компютър с контрол на достъпа. 

Личните данни от контролирания достъп се съхраняват на хартиен носител за срок от 1 

календарна година. 

 

7.7. Източници на личните данни 

 

Регистърът се попълва с данни от автоматично денонощно видеонаблюдение 

(видеообраз) за движението на служителите, учениците и посетителите в сградата на 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе. Данните в Регистъра се събират посредством 

технически средства за видеонаблюдение. 

 

7.8. На кого се предоставят личните данни 

 

Данните от Регистър „Видеонаблюдение“ не се предоставят извън целите на тяхната 

обработка, с изключение: (1) по изрично искане и нареждане на лицето или на неговите 

законни представители в срока за съхранение; (2) по разпореждане на закона  - на 

държавни институции в изпълнение на служебните им задължения.  

 

7.9.  Длъжности, свързани с обработването и защитата на лични данни от Регистър 

„Видеонаблюдение“ и описание на техните права и задължения: 

Портиерът –Пламен Георгиев Теоргиев отговаря за контрола на достъпа и 

отбелязването в Дневника за контрол на достъпа, както и за наблюдението на 

видеосистемата. 

Данните в Регистър „Видеонаблюдение“ се обработват от Длъжностното лице по 

защита на данните.  

 

8. Във връзка със законовите разпоредби на Законa за предучилищното и училищното 

образование и съответните наредби, както и Кодекса на труда, ОУ „Тома Кърджиев“ – 

гр.  Русе обработва чувствителни категории лични данни и във връзка с гореизложеното 

назначава г-жа Здравинка Ценкова Ранделова за Длъжностно лице по защита на 

личните данни. 

 

9. ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе поддържа Регистър на дейностите по обработване, 



който съдържа:  

a) името и координатите за връзка на администратора; 

б) целите на обработването;  

в) описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;  

г) категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, 

включително получателите в трети държави или международни организации; ,  

д) когато е приложимо, предаването на лични данни на трета държава или 

международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или 

международна организация;   

е) когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории 

данни;  

ж) когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за 

сигурност. 

 

Регистърът се поддържа в писмена форма, включително в електронен формат от 

Длъжностното лице по защита на данните – Здравинка Ценкова Ранделова. 

 

10. Права на субектите на данни  

10.1. Информираност – субекта на данни има право на информация включваща: 

идентификационни данни на ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, координати за връзка с 

училището и длъжностното лице по защита на данните; Целите и правното основание 

за обработването; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има 

такива; Срока на съхранение на личните данни; Информация за всички права, които 

субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.  

10.2. Достъп до собствените си лични данни – субектът на данните има право да 

получи от ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе потвърждение дали се обработват лични 

данни свързани с него и ако това е така да получи достъп до данните и следната 

информация: Цел на обработване; Съответните категории лични данни; Получателите 

или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на 

администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); Срока 

на съхранение на личните данни; Съществуване на правото на коригиране на лични 

данни, както и правото на възражение срещу обработване на лични данни; 

Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането 

(ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото 

на жалба до надзорния орган. 

10.3. Коригиране (ако данните са неточни) – субектът на данни има право да поиска от 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе да коригира без ненужно забавяне неточните лични 

данни свързани с него. 

10.4. Изтриване (право „да бъдеш забравен“) - Субектът на данни може да поиска от 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе изтриване, ако е налице едно от следните условия: 

- Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин; 

- Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което единствено се основава 

обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 

- Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за 

обработването, които да имат преимущество; 



- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;  

- Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по 

правото на Европейски съюз или правото на Република България, което се прилага 

спрямо ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе в качеството му на администратор;  

- Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска 

отговорност за детето. 

10.5. Ограничаване от страна на ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе или обработващия 

лични данни – за възможността от използване на това право, са необходими конкретни 

условия, като: 

- Точността/актуалността  на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този 

случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на ОУ „Тома 

Кърджиев“ – гр. Русе да провери точността на личните данни;  

- Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да 

бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

- ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе не се нуждае повече от личните данни за целите на 

обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции; 

- Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали 

законните основания на ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе имат преимущество пред 

интересите на субекта на данните. 

10.6. Преносимост на личните данни между отделните администратори - субектът на 

данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил 

на ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, в структуриран, широко използван и пригоден за 

машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор 

без възпрепятстване от дружеството, на което личните данни са предоставени, когато 

обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се 

извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на 

данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните 

данни от ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе към  друг администратор, когато това е 

технически осъществимо. 

10.7. Възражение спрямо обработването на негови лични данни- субектите на данни 

имат право да възразят пред ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе срещу обработването на 

личните им данни, като училището ще прекрати обработването, освен ако не докаже, че 

съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство 

пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции.  

При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния 

маркетинг ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе ще прекрати обработването незабавно. 

10.8. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се 

единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда 

правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна 

степен; 

10.9. Защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на 

данни са били нарушени – ако субекта на данни счете, че правото му на защита на 



личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то може да подаде жалба пред 

съответния надзорен орган-Комисия за защита на личните данни или да търси правата 

си по съдебен ред. 

11. Разкриване на лични данни 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе може да разкрива лични данни на следните категории 

лица: 

- Лицата, за които се отнасят данните, а именно: лицата, които са в трудови или 

граждански правоотношения с училището, страна по договорни отношения с него, 

както и учениците и техните законни представители; 

- Лица, които имат право на достъп до лични данни по силата на закон или други 

нормативен акт; 

- Лица, за които правото произтича по силата на договор, сключен с ОУ „Тома 

Кърджиев“ – гр. Русе. 

12. Процес за упражняване на правата на субектите на данни: 

12.1. Физическите лица (субекти на данни), имат право по всяко време да поискат от ОУ 

„Тома Кърджиев“ – гр. Русе: 

- потвърждение за това, дали отнасящи се до тях  данни се обработват от училището, 

какви са целите на обработването, категориите данни и получателите на тези данни или 

категориите получатели, на които данните се разкриват; 

- училището да изпрати съобщение до тях в разбираема форма, съдържащо личните 

данни, които се обработват и всяка налична информация за източника на тези данни; 

- информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни (ако е 

налично), отнасящи се до физическите лица, поне в случаите на автоматизирани 

решения по реда на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на 

личните данни; 

12.2. При поискване, ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе предоставя информацията 

гореописаната информация безплатно. 

12.3. Физическите лица имат право по всяко време да поискат от ОУ „Тома Кърджиев“ – 

гр. Русе да: 

- заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря 

на изискванията на действащото законодателство 

- уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни на физическите лица 

за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие (с 

изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни за 

дружеството усилия). 

12.4. Физическите лица (субекти на данни), упражняват правата си като подават 

писмено заявление до ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе, съдържащо: име, ЕГН, адрес и 

други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; 

предпочитана форма за предоставяне на информацията подпис, дата, адрес за 

кореспонденция и телефон. 

12.5. Подаване на заявлението е безплатно. 

12.6. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и 

изрично нотариално заверено пълномощно. 



12.7. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите 

наследници като към заявлението се прилага и удостоверение за наследници. 

12.8. Заявлението се разглежда и ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе се отговаря  в срок до 

1 месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен 

с още два месеца. Училището информира субекта на данни за всяко такова удължаване 

в срок от 1 месец от получаване на искането като посочва и причините за забавянето.  

12.9. ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе предоставя отговор на заявителя като се 

съобразява с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията. 

12.10. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на 

заявителя се отказва достъп до тях. 

12.11. В случай, че заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че 

са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, заявителят има 

право да упражни правото си на защита. 

13. Контактни данни с администратора: 

ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе 

Администратор: ОУ „Тома Кърджиев“ – гр. Русе 

ЕИК: 000521551 

Адрес: град Русе, улица „Байкал”№2 

Е-mail: ou_toma.cardjiev@abv.bg 

Телефон: 082/841 430 

Интернет сайт: htpps//tomakardjiev.idwebbg.com/ 

 

Длъжностно лице за защита на личните данни: Здравинка Ценкова Ранделова 

E-mail: zdravinka1986@gmail.com 

Телефон: 082/841 430 

 

14. Контактни данни с надзорния орган: 

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2   

Телефон: 02/91-53-518 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 
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