III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
ИЗВЕСТИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Настоящото известие за поверителност на личните данни е предназначено за ученици и
родители/настойници на ученици от III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – гр. Варна.

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

III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ»
17553126

2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
Държава:
България
Област:
Варна
Община:
Варна
Населено място, ПК:
Варна, 9010
Адрес:
ул. „Роза” № 23
Телефон:
+359 52 303 631
Електронен адрес:
ou_akanchev_vn@abv.bg
3. ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ:
Имена:
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА ДУЦОЛОВА
Длъжност:
Директор
ЧАСТ II
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
В качеството си на образователна институция, III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” следва да
поддържа и обработва информация и лични данни на учениците в гимназията, във връзка с
осъществяването на образователния процес и с цялостната реализация на нашата
професионална дейност. В този смисъл, III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” е администратор на лични
данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни или
ОРЗД). Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно
съхранението и използването на личните данни, с които разполагаме. За нас защитата,
неприкосновеността и сигурността на личните данни на учениците са основен приоритет.
Ние имаме задължение по силата на законодателството да Ви предоставим
информацията, съдържаща се в това Известие. Настоящото известие е изготвено от III ОУ
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” и се предоставя в изпълнение на задължението ни, произтичащо от
разпоредбите на чл.13 от ОРЗД.
Това известие описва как събираме и използваме личната информация за учениците.
Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните
(ОРЗД). Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо
използваме личната информация за нашите ученици.
ЧАСТ III
ОБХВАТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
По-голямата част от информацията за Вас, която обработваме се предоставя лично от Вас още
при приема на учениците в гимназията, а друга част от информацията бива създадена или
събрана в процеса на реализиране на учебния процес. Възможно е част от информацията да
произлиза от други източници.
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Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид, затова Ваше
задължение е да ни уведомявате незабавно при всяка промяна във Вашите лични данни.
Какви лични данни на учениците събираме и обработваме?
„Лични данни“ са всяка информация за физическо лице, чрез която това лице е или може да
бъде идентифицирано.
Ние събираме, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за учениците:

Трите имена;

Единен граждански номер;

Гражданство;

Месторождение;

Данни от лична карта (на учениците над 14 години);

Адрес;

Електронен адрес (имейл);

Телефонен номер;

Данни за образованието на ученика;

Пол;

Данни за родители – имена, телефонен номер, адрес, месторабота и други;

Информация за присъствия и отсъствия;

Данни за успеха и оценяването на ученика;

Информация за полагане на изпити (НВО, ДЗИ, олимпиади, състезания, конкурси и
други);

Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически
книжки и ученически лични карти;

Информация за здравно осигуряване (за ученици на възраст над 18 г.);

Информация, необходима за предоставяне на стипендии;

Информация във връзка със социално подпомагане;
Също така обработваме и следните специални категории по-чувствителни данни за Вас:

Информация за здравословното състояние на учениците – вкл. здравно-профилактични
карти, заболявания, наличие на трайни увреждания, имунизации, данни за личен лекар и т.н.;

Информация за специални образователни потребности (когато е приложимо);

Фото и видео-материали, вкл. снимки на учениците за техни досиета или документи.
В случай, че се наложи да обработваме специални категории лични данни на
учениците, ние винаги ще правим това, след като сме получили тяхното или на родителите им
изрично съгласие за съответната дейност, освен ако това не се изисква по закон или ако
данните са необходими, за да се опази и защити здравето на учениците и в случай на
спешност. Когато ние обработваме данни, въз основа на Ваше съгласие, Вие винаги имате
право да го оттеглите във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото
оттегляне.
ЧАСТ IV
ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Уведомяваме Ви, че посочените лични данни на учениците ще бъдат събирани и
използвани само и единствено с цел провеждане на учебния процес и в изпълнение на
задълженията ни като образователна институция.
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Ние ще използваме личните данни на учениците само за целите, за които сме ги
събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга
причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме лични
данни на учениците за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното
основание за тази употреба.
ОСНОВАНИЯТА за събиране и обработване на посочените лични данни са:

Нормативни изисквания – Законът за предучилищното и училищното образование,
държавните образователни стандарти и множество други нормативни актове изискват от нас
да обработваме и използваме личните данни на учениците във връзка с образователния
процес.

Изпълнение на договор – в някои случаи е възможно обработването на лични данни
на учениците и на родителите да е необходимо за изпълнение на договор за предоставяне на
определена услуга.

Ваше изрично съгласие – извън случаите, когато събирането и обработването на
лични данни на учениците се извършва въз основа на нормативни изисквания или друго
законно основание, ние можем да събираме и обработване личните им данни, само при
наличието на изричното Ви съгласие за това.
Ние не се нуждаем от Вашето съгласие за обработване на лични данни, когато това
обработване е в изпълнение на задълженията ни по закон, а непредоставянето на поисканата
от Вас информация може да ни попречи да изпълним и спазим законово изискване.
В повечето случаи ние обработваме данните на учениците, а в някои случаи и на техните
родители във връзка със законово задължение. Когато такова липсва, е възможно да поискаме
изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни в някоя от следните
примерни хипотези:
 Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни и факултативни дейности,
когато данните не се обработват въз основа на законово задължение – екскурзии,
лагери, групови посещения на културни мероприятия и т.н.;
 Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището
(снимки и/или видеоклипове на ученици, публикации, презентации и други, които се
показват или предоставят на обществеността, включително при отразяване на събития
или новини за образователната институция)

Легитимен интерес
Възможно е, в определени случаи да се наложи да обработваме лични данни на
ученици/родители с цел реализиране на нашите легитимни интереси, например – контрол над
собствеността на институцията и т.н..
III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” няма да обработва Вашите данни в случаите, когато
посочените легитимни интереси не биха могли да имат приоритет пред интересите на субекта
на данни.
ЧАСТ V
НА КОГО ПРЕДОСТАВЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен в
случаите, когато предоставянето е в изпълнение на нормативно изискване, както и когато
това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на трудовото
взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.
Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на
различни услуги. Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и
да спазват законодателството по защита на данните. Когато предоставяме лични данни на
доставчици на услуги, при обработването на данните, те са длъжни да вземат подходящи
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мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните
Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в
съответствие с нашите инструкции.
Лични данни на учениците, включващи имена, ЕГН, адрес, и други, могат да се
обработват и предоставят на:
1. Наши служители във връзка и по повод изпълнението на служебните им
задължения;
2. Други образователни институции;
3. Организации, обработващи лични данни от наше име;
4. Органи на държавната власт и/или на местното самоуправление, в т.ч. МОН, РУО
на МОН, Община, РЗИ, МЗ, НАП, НОИ, МВР и други органи и институции,
включително посредством използване на електронни информационни системи;
5. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно
определени дейности – туроператори, школи, клубове и други.
III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” не изпраща и не планира да изпраща лични данни, които
обработва до страни извън ЕС или до международни организации.
ЧАСТ VI
СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за
да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да изпълним и спазим законово
регламентирани изисквания и задължения.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид
количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди
вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги
обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и
приложимите законови изисквания.
ЧАСТ VII
ДЕКЛАРАЦИЯ НА III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
III ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” декларира, че за защита на личните данни са взети
необходимите технически и организационни мерки, както и че предоставените от Вас лични
данни ще бъдат обработвани и третирани като строго поверителни и няма да бъдат
споделяни/предавани на трети страни, извън случаите, когато това е необходимо за
изпълнение на нормативно определени задължения или когато е налице изричното Ви
съгласие за това.
Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба
или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение,
ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е
налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз
основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.
ЧАСТ VIII
ПРАВА, С КОИТО РАЗПОЛАГАТЕ КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ
В качеството си на субект на лични данни, Вие разполагате със следните права:
 Право на достъп до личните Ви дани:
имате възможност, при поискване, да получите копие на личните данни, които съхраняваме за
Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
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 Право на коригиране:
това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна
информация за Вас.
 Право на изтриване (право „да бъдете забравен“):
това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични
данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. (включително, когато
законодателството не изисква от нас обработката и съхранението им). Също така имате
правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото
си да възразите срещу тяхната обработка.
 Право на ограничаване на обработването:
това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването
на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или
причините за тяхното обработване.
 Право на преносимост на личните Ви дани:
това право Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните Ваши данни
на трето лице.
 Право на възражение срещу обработването на личните Ви дани:
в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка,
Вие можете да възразите срещу тази обработка.
 Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни
последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна
степен.
При отправяне на искане за упражняване на някое от изброените права, е възможно да ни е
необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това
изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична
информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.
 Право защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на
субект на данни са били нарушени.
 Право да оттеглите съгласието си:
В случай, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични
данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето
съгласие, моля свържете се с Длъжностното лице по защита на данните. След получаване на
Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие
първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим
обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате за
оттеглянето. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването,
основано на дадено съгласи преди неговото оттегляне.
В случай, че имате каквото и да било съмнение, че правата Ви като субект на данни са
нарушени, имате право на жалба във връзка с обработването и съхраняването на личните Ви
данни пред Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република
България.
За контакт с надзорния орган можете да използване следната информация:
Наименование:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:
гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция:
гр.София, 1592, бул.”Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:
+ 359 2 915 3 518
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E-mail:

kzld@government.bg
kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

Уеб сайт:

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

Павлина Петрова Стоянова
9 0 1 0

Област:

Варна

Населено място:

Варна

Адрес:

Ул.”Роза” №23
Телефон:
052/303631

Факс:

Електронен адрес:
ou_akanchev_vn@abv.bg

Интернет страница:
3ou-akanchev-vn.com

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