
ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

В ОУ “ ОТЕЦ ПАИСИЙ“  ГРАД РУСЕ 

 

ОУ „Отец Паисий“ Русе зачита неприкосновеността на личния живот 

на ученици, родители и служители и в тази връзка събира само законово 

установено минимално количество лични данни и се стреми да гарантира в 

максимална степен защитата им. 

 Настоящата Политика има за цел да обясни защо и какви лични 

данни събираме, как ги обработваме и съхраняваме. Представена е също 

информация за правата на физическите лица, субекти на лични данни.  

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?  

Във връзка със спазване на законови задължения /Закона за 

предучилищното и училищно образование и Кодекс на труда/, както и 

когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни 

интереси на субекта на данните или на друг /опазване живота и здравето на 

учениците/. Данните се използват само за целите, за които са събрани.  
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?  

Всички данни с които може да се идентифицира дадено физическо лице 

включени в кръга на разрешени за обработване съгласно Регламент 

2016/679.  

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ ?  

Обработването включва събиране, записване, организиране, 

структуриране, съхранение и други разрешени от текущото 

законодателство методи.  

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ  

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин по 

отношение на субекта на данните, за конкретни, изрично указани и 

законни цели в съответствие с действащото законодателство. Обработката 

на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на тези 

цели. Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да 

защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване 

или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или 

разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.  

Училището, като образователна институция по отношение на 

физическите лица не взема решения, основаващи се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране, което да поражда 

правни последствия за субекта на данните или по подобен начин да го 

засяга в значителна степен.  

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ? 

Информацията се набира директно от субектите на данни.  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ 



При наличие на установени със закон предпоставки, личните данни могат 

да се предоставят само на компетентните органи.  

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ ? 

Съхраняваме личните данни съгласно изискванията на законодателството.  

ВАШИТЕ ПРАВА 

Физическото лице, за което се отнасят данните има право на:  

- Информираност
1
 (във връзка с обработването на личните му данни от 

администратора);  

- Достъп до собствените си лични данни;  

- Коригиране (ако данните са неточни);  

- Изтриване на личните данни, но само ако данните се обработват въз 

основа на съгласие, което е оттеглено;  

- Ограничаване на обработването;  

- Преносимост на личните данни между отделните администратори;  

- Възражение спрямо обработването на негови лични данни;  

- Защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на 

субекта на данни са били нарушени.  

Правото на информация се упражнява с подаване на искане по 

образец, като ние ще Ви отговорим в едномесечен срок. При необходимост 

този срок може да бъде удължен с още два месеца, за което ще бъдете 

незабавно уведомени.  

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за 

причините, поради които не са предприети действия по него, както и за 

възможността да подадете жалба до Комисията за защита на личните 

данни или търсене на защита по съдебен ред.  

Действията, които училището предприема при и по повод 

упражняването на правата на потребителите, са напълно безплатни. Когато 

искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например 

поради своята повторяемост), администраторът има право, да откаже да 

изпълни искането или да изиска заплащане на разумна такса, определена 

на база на административните разходи, необходими за предоставяне на 

исканата информация или за предприемането на исканите действия.  

Тази Политика на поверителност и за защита на личните данни е 

актуална към 25.05.2018 година и може да бъде променяна или допълвана 

във връзка с изменение на приложимото законодателство. 

                                                           
1
Данни за администратора; целите и правното основание за обработването; получателите, ако има 

такива; намерението да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); срока на 

съхранение на личните 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. Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече 

разполага с нея.  


