
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО 

ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, 

ОБРАБОТВАНИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" високо цени защитата на личните данни на 
учениците, родителите, персонала и контрагентите на училището. Настоящата 
информация е създадена с цел известяване и информиране как се обработват Вашите 
лични данни. 

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до 
физическо лице и чрез която то може да бъде пряко, или непряко идентифицирано. 
Обработване на лични данни е всяка операция, или съвкупност от операции, които 
могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други 
средства. 

1. Администратор на личните данни. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" с адресхело Чомаковци,община Червен 
бряг,област Плевен ел. поща: oy_xr.botev@abv.bg, тел./0878742472 („Администратор 
на личните данни") обработва лични данни на физически лица („субекти на данни") в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) 
(GDPR), Закона за защита на личните данни и вътрешните правила на училището за 
защита на личните данни. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" събира, обработва и съхранява лични данни 
на ученици, родители и други лица въз основа на нормативно установените си 
задължения, както и в изпълнението на задачи от обществен интерес, в съответствие с 
чл. 6 и чл. 9 от Регламент 2016/679. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" няма законово задължение да определи 
длъжностно лице по защита на данните. За въпроси свързани с обработката на лични 
данни: oy_xr.botev@abv.bg или на телефон -0878742472, г-жа Вълчанова 

2. Физически лица, чиито лични данни се обработват от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
"ХРИСТО БОТЕВ". 

Във връзка с извършваните дейности, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" 
обработва лични данни относно следните субекти на данни: 

2.1. Ученици и родители. 

2.2. Персонал - настоящи и бивши служители на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО 
БОТЕВ", стажанти, както и кандидати за работа. 

2.3. Контрагенти - доставчици на стоки и услуги за ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО 
БОТЕВ", съответно техни служители. 

2.4. Посетители в сградата на училището. 
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3. Цели на обработване. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" събира личните данни само за конкретни и 
легитимни цели и не ги обработват по-нататък по начин несъвместим с тях. ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" обработва личните данни за следните цели: 

3.1. Записване, обучение, възпитание и подкрепа за личностно развитие на 
учениците. 

3.2. Поддържане на информационните регистри на училището, включително 
Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 
образование (НЕИСПУО) в изпълнение на нормативните си задължения. 

3.3. Организиране на извънкласни занимания, включително екскурзии, лагери, 
спортни и културни събития и др. 

3.4. Популяризиране на дейността на учениците и училището, включително чрез 
публикуване на снимки и/или видеозаписи на интернет сайта / фейсбук страницата на 
училището или в други медии. 

3.5. Осъществяване на комуникация с родителите, включително по електронен път. 

3.6. Осигуряване на сигурността на учениците, персонала, родителите и 
посетителите, както и на имущество на училището, чрез система за видеонаблюдение, 
физическа охрана, контрол и регистрация на достъпа. 

3.7. Осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на 
интернет сайта и IT системите на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ". 

3.8. Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", включително и по съдебен ред. 

3.9. Изпълнение на законовите задължения на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО 
БОТЕВ" и изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи. 

4. Правни основания за обработване. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" обработва лични данни единствено при 
наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент. 

4.1. Личните данни на ученици и родители се обработват в изпълнение на 
законовите задължения на училището, по-специално по Закона за предучилищното и 
училищното образование и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

4.2. Личните данни на учениците, необходими за организиране и провеждане на 
извънкласни занимания, включително екскурзии, лагери, спортни и културни събития 
и др., както и за популяризиране на дейността на учениците и училището чрез 
публикуване на снимки и видеозаписи, се обработват на основание свободно 
изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на родител или 
настойник. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време 
по същия начин, по който е било предоставено. 
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4.3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" може да обработва лични данни и на 
други легитимни основания, като изпълнение на задачи в обществен интерес или по 
силата на договор 

5. На кого се предават или разкриват личните данни 

5.1. Личните данни на учениците и родителите се предоставят на компетентни 
публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон - структурите на 
Министерството на образованието и науката, органите на местното самоуправление и 
ДР-

5.2. Личните данни могат да бъдат предоставени на обработващи лични данни 
/физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" и по негово нареждане и указания/ с оглед 
поддържането на IT системите на училището, осигуряване на охрана, 
видеонаблюдение и др. В тези случаи отношенията между ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
"ХРИСТО БОТЕВ" и обработващия лични данни се регламентират с договор, в който се 
предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни. 

6. Срок на съхранение на личните данни 

6.1. Личните данни на учениците и родителите се съхраняват съгласно нормативно 
установените срокове в Закона за предучилищното и училищното образование и 
Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 
предучилищното и училищното образование. 

6.2. Личните данни, обработвани по силата на законово задължение на ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", се съхраняват до изтичане на предвидения в съответния 
законов или подзаконов акт срок. 

6.3. Личните данни на контрагентите на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" се 
съхраняват за срок от 5 /пет/ години от приключването на съответния договор в 
съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите. 

6.4.. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в 
сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството. 

6.5. Личните данни събрани по силата на съгласие се обработват до оттегляне на 
съгласието или отпадането необходимостта от обработката им. 

7. Сигурност на личните данни. 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" прилага всички подходящи технически и 
организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително 
поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, както и охрана 
и видеонаблюдение с охранителна цел. 
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8. Права на субектите на данните 

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО 
БОТЕВ", има следните права: 

8.1. Право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях. 

8.2. Право на коригиране, или допълване на неточни, или непълни лични данни. 

8.3. Право на изтриване на лични данни /да бъдеш забравен/, които се обработват 
без правно основание. 

8.4. Право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" и лицето до неговото решаване, или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

8.5. Право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната 
ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за 
обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на 
субекта на данни, или съдебен процес. 

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права 
могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в сградата на 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ". Заявление може да бъде отправено и по 
електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни, от неговия 
родител/настойник, ако лицето е непълнолетно, или от изрично упълномощено лице. 
Упражняването на горепосочените права е безплатно, като ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 
"ХРИСТО БОТЕВ" си запазва правото да наложи административна такса, в случай на 
повторяемост или прекомерност на исканията. 

9. Защита на правата на субектите на данните. 

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, 
всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е 
нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: 
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2, интернет страница: www.cpdp.bg. 

10. Допълнителна информация 

Ако след запознаване с информацията относно политиката на дружеството по защита 
на личните данни за Вас остават неотговорени въпроси, не се колебайте да се 
свържете с нас. За повече информация, моля посетете уеб страницата на ОСНОВНО 
УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" http://www.ou-chomakovci.com/ceK4Hfl за лични данни/ 
или на тел. 0878742472 или е-мейл oy_xr.botev@abv.bg 

Последна актуализация на информацията: 25 май 2018 г. 
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