Политика за поверителност при обработка на лични данни
В качеството си на администратор на лични данни, ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград
има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични
данни.
За контакт с ПМГ „Иван Вазов“: Димитровград 6400, ул. „Климент Охридски” № 1
Телефон: 0391 66354, Електронна поща: pmg@escom.bg
Интернет страница: www.pmgdimitrovgrad.net
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Боряна Кръстева +359887203167, E-mail: boryana_krasteva@pmgdimitrovgrad.net
Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните
цели:
Ученици - физическата идентичност на лицето: име, ЕГН, адрес, месторождение,
телефони и електронна поща за връзка; културна идентичност: интереси и хоби; социална
идентичност - образование; семейна идентичност - родствени връзки; лични данни, които
се отнасят до здравето. Достъп до регистър „Ученици" имат и държавните органи - МОН,
РУО, дирекция „Социално подпомагане" за изпълнение на техните задължения, предвидени
в съответните законови и подзаконови нормативни актове. Достъп до обработваните лични
данни имат и съответните държавни органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи
органи и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на
техните правомощия.
Човешки ресурси /персонал/ - За целите на управлението на човешки ресурси,
обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на
училището. Физическата идентичност - име, ЕГН, адрес, данни по лична карта,
месторождение, телефони и електронна поща за връзка и банкови сметки; психологическа
идентичност - документи относно психическото здраве; социална идентичност образование и трудова дейност; семейна идентичност - семейно положение и родствени
връзки; лични данни, които се отнасят до здравето; други - лични данни относно
гражданско-правния статус на лицата. Събраните данни се използват само за посочените
по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в
закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна
палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните
правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското
икономическо пространство. Училището осигурява подходящите технически и
организационни мерки за защита на Вашите лични данни.
Родители - физическата идентичност - име, адрес, телефони и електронна поща
за връзка и месторабота; социална идентичност - образование, трудова дейност; семейна
идентичност - семейно положение и родствени връзки. В регистър „Родители" се набират и
съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, родители,
настойници и други категории, свързани с тях лица.
Контрагенти - лични данни на физически лица за изпълнение на договорите,
които сключва по реда на ЗЗД, ЗОП, ТЗ и т.н.
Посетители – пропусквателен режим Обработването на лични данни на
посетители на Училището се извършва чрез обработващ лични данни – охранителна
фирма, избрана след провеждане на процедура по обществена поръчка. Целта на

събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата
на училището и контрол на достъпа.
Видеонаблюдение - в училището се извършва видеонаблюдение с охранителна
цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 15 до 30 дни. Достъп до
записите имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни
задължения.
Искания по ЗДОИ - Във връзка с обработването на исканията по ЗДОИ, се
обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни
за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на отделни лица. Училището
предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ.
Жалби, сигнали и други искания и уведомления за нарушения за сигурността на
данните - жалби, сигнали и други искания във връзка с упражняването на правомощията
на училището, се подават по реда и условията на действащото законодателство. При
обработването на информацията, съдържаща се в жалбите, сигналите и другите искания,
депозирани пред училището, се обработват само лични данни, относими към конкретния
случай. Данни, станали известни на училището в тази връзка, могат да бъдат предоставени
на трети лица, само ако е предвидено в закон.
Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
и Закона за защита на личните данни.
Доколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния
ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него, съгласно
вътрешните правила за сигурност при администриране на лични данни в Природоматематическа гимназия със засилено изучаване на чужди езици „Иван Вазов“
Димитровград.
Какви права имат лицата субект на лични данни?
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 случай, че правата на
субекта на данни са били нарушени.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Надзорен орган по прилагането на Общия Регламент за защита на данните 2016/679GDPR е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

