
~ ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  по  ТЕХННКА  И  СТРОИТЕЛСТВО  
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ПОЛИТИКА  3А  СИГУРНОСТ  НА  ЛИЧНЙТЕ  ДАННИ  В  

ПГТС  „АРХ. йОРДАН  МНЛАНОВ" — ПЕРНИIС  

Обща  иыформация  

Считано  от  25 май  2018 г. е  в  сила  Регламент  (ЕС) 2016/679 (General Data Protection 
Regulation - GDPR) tta Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  27 април  2016 година  
относно  защитата  на  физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  
отtюсно  евободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на  Директива  95146/ЕО  
(Общ  регламент  относно  защитата  на  данните). 

Регламентьт  урежда  праваза  и  задължевията  по  защита  на  личните  данни  на  
физическите  лица  от  всички  държави  членки  на  ЕС. 

Професионална  гимназия  по  техиика  и  строителство  /ПГТС1 „Арх. Йордан  Миланов" - 
Перник  в  качеството  си  на  адмиинстратор  на  личии  данни  по  смисъла  на  чл. 4, ап. 7 от  
Регламент  (ЕС) 2016/679 осъществява  дейността  по  сьбиране, обработване  и  
съхранение  на  лични  данни  в  съответетвие  с  Регламент  (ЕС) 2016/679 и  Закоtга  за  
запtита  на  личните  данни. 

Информацня  относио  Адмииистратора  ха  лячня  даиы  и  

Нанменованне: 

Седалище  и  адрес  на  улравление: 

Даини  за  кореспонденцмя : 

Телефоы: 

Web site: 
e-mai1: 

ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" 
град  Перник  

ул. "Млдден  Стоянов" №  1, 
кв. „Мошино", гр. Перник  

ул. "Младен  Стоянов" №  ], 
кв. „Мошино", гр. Перник  
076/6700 1 0 
076 670780 

https;//www.pgts.info/ 
Лets(~a aбv.bg 

Контакты  с  длъжностното  лиие  по  защыта  ыа  лхчны  те  даыны: 
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С  длъжностно•го  лние  по  защита  на  данните  може  да  се  свържете  на  електронен  адрес: 
dizd obrazovanie (aabv.bg или  на  посочения  по-гbре  имейл  на  училището, като  в  
сьобщеиието  си  с.iедва  да  па;очите  необходимите  данни  за  Вашата  индивидуялизация  
и  когггакт  за  обратна  връзка. 

Цел  иа  обработването  
Чл. 1. ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" — Перник  събнра, обработва  и  съхранява  лични  
данни  в  изпълненнето  на  задачи  от  общесгвен  интерес  и  въз  лсиона  на  нормагивнл  
уставовени  задължения  и/или  и  в  съотвегствие  с  чл. 6, ап. 1 от  Регламеит  2016679. 

Чл. 2. Въпроси  относно  Польггикага  иогат  да  бъдат  отправяни  ла  e-mail адреса  на  
образователната  институция: nets!a aбv.bg 

Категоригг  субектн  на  Ланни, които  обхваща  

Чл. З. ПГТС  „Арх. Йордан  Миланлн" — Перник  обработва  лички  данни  на  следните  
категлрии  субекти: 

1. Перс:онапа, работ•ещ  в  училището  
2. Ученици •ге, които  се  лбучаваг  в  училището  
З. Родитсли  на  ученицн  от  училището  
4. Лица, които  кандицатст •ват  за  работа  в  училището  
5. Физически  и/или  юриднческн  лица, с  които  училището  има  сключени  граждански  

цоговори  

Категорин  личин  данни, които  се  обработват  

Ч:г. 4. ПГТС  „Арх. Йордаи  Миланов" — Перник  обработва  слединте  катетории  личви  
данни  на  субектите: 

1. За  персонала, работещ  в  училището: физическата  идеtггичгюст, 
здравословното  състояние, социапна  мдентичност, образователен  статус, документи, 
удостоверяващи  лридобит  трудов  етаж, данни  за  прикаддежиост  към  синдикална  
лрганизагшя, банкова  сметка. 

2. За  ученпцпте: физическа  идентичвост, семейна  идентичност, здравословно  
състояние, образователен  статус, биометрични  данни  /снимки  за  документи  и  подлисl. 

З. За  родителгг  на  ученицп  от  училището: физическа  идентичност  на  родителите, 
социален  статус  /не  на  всички  родителн, а  само  в  нормативко  опрсделстгитс  елучаиl. 

4. Лица, които  кандидатстват  за  работа  в  училището: физическа  илентичност, 
образователен  статус. 

5. Физически  и/илн  юридвчески  лнца, с  които  училището  има  сключени  
граждаиски  договори: физическа  идевтичност, ицентичност  на  ЮЛ, баикова  сметка  на  
ФЛ1ЮЛ  - в  случаите, когато  има  договорено  възнаграждение, което  се  изплаша  по  
5анклн  път. 

Це.аи  н  правно  основание  на  обработването  на  лхчни  цаннн  
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Чл. 5. ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" - Перник  обработва  личните  даггии  на  субектите  
при  спазване  vснованията  за  обработването  им, гюсочени  в  чл. б  от  Регламент  (ЕС) 
201 6/679: 

l. За  нерсонала, работещ  в  уvг.апщето: 

Цел  на  обработвапето: упражняване  право  на  труд, социално  и  здравно  
осиryряване, предоставяне  на  образователни  услуги  на  ученмците. 

Правно  основагше  за  обработването: 

Обработването  е  необходимо  за  изпълнение  на  задача  от  обществеп  игггерес  - 
предостаняие  иа  образователиа  услуга; 

Обработвацсто  е  необходимо  за  спазване  на  законово  задължение, което  се  
прилагз  спряnю  училищсто  - задължепис  за  спазване  на  трудовите, 
осигурителните  и  данъчните  ризпоредби  спряью  перслиала, работещ  в  
училището; 

Обработвамето  е  необходимо  за  излълнение  на  договор, по  който  субектът  иа  
данните  е  сграна  liражданските  договори  с  проверителитеl; 

Суbсктът  на  даини  е  дал  съгласие  за  обработване  на  iwчниre му  дании  за  една  
или  повече  конкретни  цели  - при  участие  в  проект  или  друга  дейност, 
организирана  от  училишето  

2. За  ученицхте: физическа  идептичност, семейна  идентичност, .здравословно  
състояние, образоватслсн  статус, биометричви  данни  lснимки  за  документиl. 

Цел  иа  обработването: упражняване  право  на  образование. 

Ilpaвxo основанне  за  обработвансто: 

Обработването  е  необходимо  за  изпълнение  на  задача  от  общеспвен  ин  герес  - 
предоставяие  на  образоваиие  на  учениците; 

- За  сиазнането  на  законови  задължеиия  за  училището, произтичащи  от  ЗПУО  и  
държавните  образователни  стандарти,заповедн  на  министьра  на  образованиего  
и  науката, заповеди  на  началиика  иа  РУО  - Псриик  и  други  държавни  контролни  
органи  

- Субектът  ма  даиии  1за  непълхолетиите  до  16 г./вкл.1 - техпите  родители/ с  дал  
еъгласие  за  обработването  им  - при  участие  в  проекг  или  друга  дейност, която  
не  е  снързана  прико  с  образователния  процес. 

3. За  родителн  на  ученицх  от  учгьапщето: физическа  идентичност, социалеи  статус  
1не  на  нсички  родители, а  само  в  нормытивно  определените  случаи/. 

Цел  на  обработването: упражияиане  право  на  образование. 

Правно  основанвеза  обработването: 

- Обработването  е  необходимо  за  изпътгеггис  иа  задача  от  общсствеп  иитерес  - 
лредоставяис  на  образование  иа  учсиицитс; 
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За  слазването  на  законови  задължсция  за  учшлищетп, произтичащи  от  ЗПУО  и  
държавните  образовагелни  стандарти. 

Родиз  е,гя  г  е  дал  съrласие  за  обработване  на  данните  му  или  е  лредоставил  
доброволно  ланни•re - tIpu учас•гие  в  дейност, коя•го  не  е  снързана  пряко  с  
образоватслгшя  лроцес. 

4. За  лнца, които  кандндатrгват  за  работа  в  училглцето: с1цгtическа  и,дентичност, 
образова•гелен  craгус. 

Цел  на  обработването: набиране  на  персонал  за  работа  в  у•чилището. 

Правно  основание  за  обработването: 

Спазване  на  законови  запължеиня, които  се  лрилагат  спрямо  училището, 
лроизтичащи  аг: ЗПУО, КТ, Наредба  №  411 993 г. за  докумеититс, исобходими  за  
сюгючване  на  трудов  договор, Правшгника  за  вътрешния  трудов  рец; 

Субектьт  на  даннмге  и  дал  сы•ласие  за  обработването  им. 

5. Физвчсскн  н/илн  мридически  тща, с  които  училището  има  сключени  
гри,кдински  погонори: 

Цел  на  обработването: ползване  на  външни  услуги, необхоцими  за  осьществяване  
на  пейноспа  на  училището  или  подпомагащи  я. 

Лравно  осыованле  за  обработването: 

За  слазването  на  законови  задължения  за  училигцего, nроизтичащи  от  ЗПУО  и  
държапыите  образователни  стандарти, постановленин  на  МС  и  др.; 

Обработnаисто  с  нсобходимо  за  излълиеиие  гга  договор, по  който  су••бектьт  на  
дашгите  е  страиа  или  за  прсдприсмаtге  на  стъпки  по  искаис  iia субскта  на  
,данни•re преди  сключване  на  договор; 

субскnт  на  даините  е  дал  сьгласие  за  обработване  на  личните  му  дании  за  една  
или  ловече  конкретни  цели  

б. Видеоиаблюдение  на  ученнцн, лерсонал  н nгща, които  посещават  
училитето: 

Цел  на  обработването: вид.еоналбюдението  в  училището  се  извършва  с  
охранителна  цел  за  опазване  живота  и  здравето  на  учениците  и  на  персоиала. 

Извършва  се  видеонаблюдсние  при  провсждаве  на  ДЗИ  и  други  излити, за  които  
това  сс  изисква  с  цел  слазване  на  процедурата  и  правилата  за  провеждане  на  изпита  
и  недопускане  на  нарушенмя. 

Ilpaвrw основагте  за  обработването: 

Видеонаблюденне •го  на  учениците  се  извършва  с  оглед  опазване  на  общесгвенин  
интерес  - живота  и  здравето  на  учениците; 
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- Видеонаблюдението  на  ДЗИ  и  др. излити  се  извърwва  в  изпълнение  на  
дцвинистративен  акт  на  по-горестоящ  ацминнстративеи  оргав  и  правилата  за  
провеждане  на  съответния  изnит; 

- Субектьт  на  данните  е  информираи, че  се  обработват  личиите  му  данни  и  
коикретмата  цел, за  която  се  обработват  

Чл. б. При  отказ  от  предоставяне  иа  личии  даннн, субекrьт  на  ланиите  не  може  да  
има  претенции  към  ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" — Перник, че  не  е  извършено  
действието, за  което  са  необходими  личните  даини. 

Другп  източиици, от  които  се  прелоставят  лични  данхн  

Чл. 7. ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" — Перник  долучава  лични  данни  от  следните  
други  източници: съдебни  органи, Министерство  на  образованието  и  науката, РУО  — 
Перник, Дирекцня  „Социално  подпомагане" — Перник, от  синдикалните  организацин  на  
местно  виво  и  др. 

Получателн  иа  лнчпн  даинн  

Чл. 8. Катеториите  получатели  на  лични  даннн, които  ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" — 
Перник  предоставя  извън  инстиryцията: 

- На  лублични  органи  (Наqнонална  агенцвя  по  ггриходиге, Национапев  
осигурителен  институт, Министерство  на  образоваинето  и  науката, РУО  — 
Перник, Дирекция  „Социалво  осигуряване", органи  на  изпълнителната  власт. 
органи  на  съдебната  власт, контролни  органи, държавни  агеицни  и  

- На  юридмчески  лица, когато  това  е  необходимо  за  изпълнение  на  предоставяна  
от  тях  услуга  и  в  еъответетвие  със  законовите  разпоредби  на  ОРЗД  и  ЗЗЛД. 

Преноспмост  на  даннпте  

Чл. 9. Субектьт  на  данните  има  лраво  tta лолучи  личните  даг+ни, които  го  засягат  и  
конто  той  е  лредоставил  на  ПГТС  „Арх. Йордан  Миланов" — Перник  к  в  структуриран, 
широко  ызпагзван  и  пригодеи  за  машинно  четене  формат  и  има  право  да  прехвърлн  
тези  данни  на  друг  админвстратор  без  възпрепятстване  от  ПГТС  „Арх. Йордан  
Милдгiов" — Перник, когато  това  е  техшическм  осъществимо. 

Првнцити  при  еъбхрането, обработваието  ы  сьхраняването  

Чл. 10. Лри  събирането, обработката  и  съхраняваието  на  лични  данни  ПГТС  „Арх. 
Йордан  Миланов" — Перник  се  ръководи  от  следните  принцили: 

1. Лычиите  данни  се  обработват  законосъобразно, добросъвестно  и  по  прозрачеи  
начин. 

2. Личните  данни, събирави  за  конкрепги, изрично  указапи  и  легитимви  цели, хе  
се  обработват  по-нататьк  по  начин, несъвместим  с  тези  цели. 
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З. 	Jlнчните  данни, които  се  събират, са  ограниченн  до  необходимото  във  връзка  с  
целите, за  които  се  обработват  („свеждане  на  даннгrге  до  мннимум"). 

4. Личните  данни, които  се  събират  са  точни  и  се  поддържат  в  актуалеи  вид  
(„ТОЧНОст"). 

5. Личните  данни  се  съхраняват  във  форма, която  лозволява  идемтифицирането  
на  субекта  на  данните  за  лериод, не  по-дълъг  от  необходимото  за  цеанте,за  
които  се  обработват  личните  данни  („ограниченне  на  rьхранението"). 

G. Прилагат  се  подходящм  технически  или  организационни  мерки  срещу  
нераsрешемо  или  незаконосъобразно  обработваме  и  срещу  случайна  загуба, 
унищожаване  или  повреждаме(„цилостхоrгя  повернтелиост"). 

Срокове  за  съхравепяе  на  iхчните  данхп  

чл. t1. ПгтС  „Арх. Йордаи  Миланов" — Перник  съхранява  лични  данни  съгласно  
предвидените  срокове  в  нормативгште  документн  за  системата  на  предучидищното  и  
училищното  образование, сьгласыо  останалото  лриложимо  за  училишето  
законодателство, както  и  в  сроковете, определени  в  уинлищната  номенклатура  на  
делата. 

Ил. 12. Определените  срокове  за  съхранение  на  даигште  се  прылагат  и  за  резервните  
колня  и  колият-л, направени  на  лреносими  носители. 

Правя  на  субектите  па  данхи  

L1л. 13. Субекrите  на  данни  ммат  следиите  права: 

1. Право  на  пнформхраноrr — всеки  субект  на  данни  има  право  да  пагучн  
информация  за  целите, за  които  е  предназначено  обработването  на  лични  данни, 
правното  основание, на  ксето  се  осъществява  обработването  на  личните  данни, 
категориите  получатели  на  личните  дании, срока, за  който  ще  се  съхрапяват  личните  
данни, цравата  му  във  връзка  с  обработвамето  на  личните  дании, както  и  да  получи  
информация  за  координати  за  контакти  с  длъжностното  лице  за  защита  на  данните  и  за  
коитакти  с  адмимистратора  на  личните  данни. 

2. Право  на  домъп  - всеки  субект  на  данни  има  право  на  домъп  до  своите  лични  
данни  като  изасква  и  получава  информация  за  тяхното  обработване. Правото  на  цостьп  
от  страна  на  субектите  на  данни  е  безплатно  и  се  реализира  в  ерок  от  30 дни. Когато  
искането  на  дадено  лице  е  явно  неоснователыо  или  прекомерно  (палример  лоради  
своята  повторяемост), ПГГС  „Арх. Йордан  Миланов" — 17ерник, има  право, по  свое  
усмотрение, да  откаже  да  излълин  искането. 

З. Право  да  коригирапе  - субектът  на  дании  има  право  да  корги  ира  лwпгитс  си  данни  
лри  установяване  на  неточност  
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4. Право  на  изтриване  - субекгг.т  на  дагшв  има  право  да  поиска  от  ПГТС  „Арх. 
Йордан  Миланов" - Перник  да  изтрие  :шчнитс  му  данни, когато  е  налице  някос  от  
слецниге  основания: 

4. І  Личните  данни  повече  не  са  необходими  за  целите, за  които  са  били  събираtги  или  
обработвани, освен  в  случаите  когато  илрыативен  акт  не  напага  тяхното  срочио  
сьхранелис; 

4.2.При  оттегляле  на  сьгласвето  си  в  случаите, когато  г roрмативен  акr не  налага  
тяхното  срочно  съхранение ; 

4.З.Когато  субектьт  на  данните  възрази  срешу  обработването  на  свързаните  с  него  
лични  данни  и  не  е  на  тtце  законово  основание  за  тяхното  обработване ; 

4.4.Личните  данни  трябва  да  бъдат  изтрнтв  с  цел  спазването  на  правно  залыгжение  по  
правото  на  LC или  правото  на  държава  членка. 

4.5.ПГТС  „Арх. Йордагг  Милаггов" - Псрпик  няма  основапне  да  заличава  лнчин  
данни, коитл  са  нормативно  опредеЈгени  и  следва  да  се  съхранива•г  в  законовите  
срокове. 

5. Право  па  огратічаваьето  tta обработването  - това  право  се  изразява  във  
възможиостга  на  субекта  на  данни  да  лоиска  от  Г1СГС  „Арх. Йордан  Ми.ланов" - 

Перник  да  иска  ограничаване  на  обработването  на  личните  му  данни. Това  ограниченне  
ие  се  отиася, когато  личыите  данни  се  обработват  иа  закоыово  основание  и  за  
изпълненне  на  дейностите  на  адмшнистратора  в  обществен  интерес. 

б. Задъажснве  за  уведомяване  - ПГТС  „Арх. Йордан  Миланлв" - Перник  като  
администратор  на  лични  данни  има  задължение  да  съобщи  на  получателите  на  лични  
данни  всяко  извършено  коригиране , изтриваце  или  ограегичавапе  на  обработваыето . 

7. Право  на  прени►спмост  субектите  на  данни  имат  право  да  пwгучаr npu ус~ювията  
на  чл. 20 от  Регламент  (LC) 2016/679 личиите  си  данни  в  структуриран, широко  
изло,iзван  и  пригодеи  за  машинно  четене  формат, както  и  да  прехвърлят  данните  си  на  
друг  админисгратор  или  да  искат  прякото  им  прехвърляне  на  посочен  от  тях  
адмниистратор . 

8. Право  на  възражеине  - дава  право  ца  субекта  на  дашги  по  всяко  време  да  възрази  
срешу  обработването  на  личните  му  данни. Възраженнето  може  да  бъде  насочено  
срешу  опредеzени  действия  по  обработването  на  личните  данни, среіц,v обема, в  който  
се  обработват  и  др. 

9. Право  на  уведомяваие  при  варутенне  на  информационната  схгурност  - 
cy6exiъr на  лични  данни  има  право  да  бъде  уведомен  веднага  ири  наличие  на  цанни  за  
нарушеиие  на  ипформациоината  сиryрност  в  ПС"1'С  „Арх. Йордан  Миланов" - Перник. 

10. Право  на  жалба  до  падзорииа  орган  - всекн  сvбект  на  лични  данни  има  право  на  
жалба  дю  Комисия  за  заиwта  на  личните  данни, когато  счита, че  правата  му. свързани  с  
обработвапе  па  личиите  му  данни  са  нарупгени . 

Ограничаване  на  права  га  на  субекггггс  на  личнн  данни  
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Чл. 14. Правата  на  субекгите  на  лични  дагши  се  ограничават  при  спазване  изисквarгията  
на  чл. 23 от  Регламент  (ЕС) 2016/679, а  иненно: 

1. За  гарантиране  на  национапната  сигурност, отбраната  и  обществената  сигурност  
2. За  лредотвратяваието, разследването, рачкриването  или  наказателиото  

преследване  на  престьпления  или  иsпълнението  на  наложеииrе  наказания, 
вюгючизелно  предотвратяване  на  заплахв  за  обществената  сигурност  

З. Важии  цСпи  от  широк  обществеи  шгтсрес  
4. Защита  независимостга  на  съдебната  власт  и  съдебяите  производства  
5. Защита  на  субекта  на  дынните  или  на  правата  и  евободите  на  други  лица  
6. Изпъ.*гнение  на  гражданскоправни  исклве  

Получатсли  nли  кы•гегории  получате.iв  на  лхчнн  даннп  

Чл. 15. Категориите  получатели  на  лични  даини, които  17I Г̀С  „Арх. Йордан  Миланов" - 
Перник  предоставя  извън  ииституцията : 

1. На  пуfiличии  органв  (Нациоиална  агенция  по  приходите, Национален  осигурителеп  
инетитут, Министеретво  на  образованието  и  науката, РУО  - Перник, Дирекция  
„Социалио  иодiюмагане", органи  на  изпълнителната  власт, органи  на  съдебната  власт, 
контролни  органи, държавни  агенции  и  др.); 

2. F1a образователните  институции  в  системата  на  уиилищното  образовдние; 

З. На  юрилически  лица, клятл  тлва  е  лео5ходимо  за  изпълиение  на  предоставяна  от  тях  
услvга  и  в  съответствне  със  законовите  разпоредби  на  ОРЗД  и  ЗЗЛД. 

Техгиºчески  и  оргапхзационнн  меркн  за  защита  иа  дапиите  

Чл. 1б. ПГТС  „Арх. йордан  Миланов" - Перник  въвежда  подходНщи  технически  и  
организационии  мерки, за  да  гарацтира  и  да  е  в  състояние  да  докаже, че  обработването  
се  извършва  в  съответствие  с  ОРЗД, като  азема  предвид  естеството, обхвата  и  иели•ге  на  
обработване •го, както  и  рисковете  с  различиа  вероятност  и  зежест  на  правата  на  
физическите  лица. 

Лроцедура  за  докладвапе, управленпе  п  реагпране  хрн  инцидентн  

Чл. 17. При  вvзникване  и  установяваие  на  юtцидснт  всдггага  се  докладва  на  лицето, 
отговорио  за  защита  на  личните  даипи. 

Чл. 18. B случай  на  установяване  нарушаването  на  Вашите  законии  права  и  иитереси, 
имате  лраво  да  подадстс  жалба  до  Комисията  за  защита  на  личните  даннн. 

Наимеиовапие: 

Седалище  и  адрес  на  управление: 

)[анни  за  кореспонденция: 

КомиСин  за  защита  на  личните  
дапнп  
бул. "Проф. Цвсгии  Лызиров" №  
2, гр.софня  - 1592 

бул. "Проф. Цвстан  Лазаров" №  
2, гр.Софпя  - 1592 
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Тедефои: 	 02 9153 518 

Web sile: 	 wmtiv.cndn.bq 

E-mai1: 	 kztdгa eoveпment.b¢~ 
kzldГa cpdp.bg 

ЗАКЛК)ЧИТЕЛНИ  РАЗl10РЕДБИ  

§1. Настоящата  политика  е  изготвена  на  основание  ил. 13 и  чл. 14 от  ОР3Д  и  

влиsа  в  сила  от  датата  на  }•гвърждаването  й. 

§2. За  неуредевите  в  Политиката  въпроси  се  прилагат  разпоредо'итс  на  UРЗД  и  

ЗЗЛД. 
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