
СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
163 ОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

П О Л И Т И К А

 за защита на личните данни
на Сдружение Училищно настоятелство към 163 ОУ „Черноризец Храбър“,

съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Сдружение  Училищно  настоятелство  към  163  ОУ  „Черноризец  Храбър“  (УН
към 163 ОУ), като администратор на лични данни, обработва само законно събрани
лични  данни,  необходими  за  конкретни,  точно  определени  и  законни  цели,
нормативно установени в деи( стващия Устав на Сдружението.

УН  към  163  ОУ  спазва  принципа  за  забрана  на  обработване  на  специални
категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически
произход;  разкриване  на  политически,  религиозни  или  философски  убеждения;
членство  в  политически  партии  или  организации;  сдружения  с  религиозни,
философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до
здравето, сексуалния живот или до човешкия геном).

С каква цел обработваме личните данни?

УН към 163 ОУ обработва личните данни само за целите, за които са събрани.
Тези  цели  са  свързани  с  организиране  цялостната  деи( ност  на  Сдружението  и
включват:

 Поддържане регистър на членовете на УН към 163 ОУ;
 водене на протоколи от заседания на Управителния съвет и/или Общото

събрание на УН към 163 ОУ;
 сключване на договори с физически и/или юридически лица;
 издаване и разплащане на фактури;
 други цели, свързани с текущата деи( ност на УН към 163 ОУ.
При никакви обстоятелства УН към 163 ОУ не би разкрило информация или

данни,  които  биха  причинили  вреда  на  физическо  лице  (служител  на  163  ОУ
„Черноризец Храбър“, родител или дете) или юридическо лице, с които Сдружението
осъществява контакт по време на деи( ността си.

Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?

УН  към  163  ОУ  се  отнася  изключително  отговорно  към  обработването  на
лични  данни.  Като  администратор  на  лични  данни  ние  поемаме  следните
задължения:

 Да  водим  подробни  записи  за  деи( ностите  по  обработка  на  данните  и
получаване на съгласие;

 да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
 да уведомяваме необходимите органи при нарушения на сигурността на

личните данни.
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Какви права имат лицата, чиито лични данни обработваме?

Лицата, чиито лични данни обработваме, имат следните права:
 Информираност  (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 (право „да бъдеш забравен“);
 ограничаване на обработването от страна на администратора;
 преносимост на личните данни между отделните администратори;
 възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 право на защита по съдебен или административен ред, в случаи( , че правата

на субекта на данни са били нарушени.

На кого предоставяме личните данни? 

УН към 163 ОУ има законово задължение да предоставя личните данни на: 
 МВР, НАП и НОИ при определени условия за предотвратяване на измама

или престъпление;
 Счетоводна къща „МИДИКОН“ ЕООД, която обслужва УН към 163 ОУ;
 органи на местното самоуправление.

Колко дълго съхраняваме личните данни?

Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време,  но само
толкова  дълго,  колкото  е  необходимо  за  постигане  на  целите,  за  които  сме  ги
събрали.

Защитени ли са личните данни?

Правим наи( -доброто, за да защитим поверените ни лични данни – прилагаме
строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп.

Данните, които събираме, се съхраняват на електронни и хартиени носители,
които са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за
определени лица, и се съхраняват в помещение, което е под режим на заключване.

В  случаите,  в  които  се  налага  лични  данни  да  бъдат  предоставени  по
електронен  път  за  счетоводни  цели  –  те  задължително  биват  трансферирани  в
криптиран вид.


