РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация Силистра

УТВЪРЖДАВАМ:

/П/

ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ
НА ЛИЧНИ ДАННИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА

Утвърдена със Заповед № РД-20-33 от 12.06.2019 г.

Обща информация
Разписаните норми в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните),
ефективно се прилагат в Областна администрация Силистра от 25.05.2018 година.
Регламента определя правилата по отношение на защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на
свободното движение на лични данни.
С Регламента се защитават основни права и свободи на физическите лица, и поспециално тяхното право на защита на личните данни.
Областна администрация Силистра, е администратор на лични данни по смисъла
на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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Като администратор на лични данни, Областна администрация Силистра
осъществява дейности по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 2 от
Регламент (ЕС) 2016/679 и има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато
обработва Вашата лична информация.
Настоящата политика на прозрачност има за цел да отрази политиката на
информираност на субектите на лични данни, на Областна администрация Силистра.

Идентифициране на Администратора на лични данни
наименование:

Областна администрация Силистра
данни за кореспонденция с администратора:

адрес:

7500 Силистра ул. „Добруджа“ № 27

телефон:

086 818 822

факс:

086 818 851

електронна поща:

ss@ss.government.bg

интернет страница:

www.silistra.government.bg

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните
име:

Диляна Парашкевова
данни за кореспонденция:

адрес:

7500 Силистра ул. „Добруджа“ № 27

телефон:

086 818 840

мобилен:

0888 715 458

електронна поща:

dyordanova@ss.government.bg

Категории лични данни, които обработваме:
Ние обработваме само толкова лични данни, колкото са ни необходими, за да
изпълним нашите задължения и само за целите, за които сме ги събрали, като спазваме
принципа „необходимо да се знае“. Категориите лични данни, които Областна
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администрация Силистра може да събира от Вас в изпълнение на своите задължения,
могат да бъдат:


идентификационни данни;



данни, свързани с образование и професионална квалификация;



здравни данни;



други данни, чието обработване е необходимо за изпълнение на

задълженията, и упражняване на правата на Областна администрация Силистра,
произтичащи от закон.

Цели на обработването
Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на
законови задължения, защита на законни интереси, или при изпълнение на задача от
обществен интерес, ние събираме лични данни. Целите на обработването на лични
данни са свързани с дейността на Областна администрация Силистра като държавна
институция, съгласно поверените ѝ права и задължения от нормативните актове в
страната и приложимото законодателство, и конкретно на Регламент (ЕС) 2016/679.
Областна администрация Силистра обработва на законово основание лични
данни на лицата най-често за следните цели:


за

да

осигури

административното

обслужване

на

гражданите,

физическите и юридическите лица и предостави административни услуги;


да осигури функционирането на администрацията;



да осигурява защита на населението при бедствия и аварии;



да

осъществява

административен

контрол

върху

решенията

на

общинските съвети;


да организира процеса по провеждане на избори и референдуми на

територията на областта;


да реализира обществени проекти, програми и политики за област

Силистра;


за целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни

на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Областна администрация
Силистра.
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при подаване на жалби и сигнали, в които сте представили информация,

съдържаща Ваши лични данни;


дейности по други правомощия на областния управител.

Областна администрация Силистра обработва личните данни само за целта, за
която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

Основание за обработването на лични данни
Като администратор на лични данни ние събираме и съхраняваме информация за
Вас в изпълнение на публичните ни функции, съгласно действащото законодателство
на Република България.
Най-често обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое
законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на
гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни
услуги; да изпълним наше законово задължение свързано с осигуряване на сигурността
на гражданите; за управлението и разпореждането с държавната собственост и др.
Законовото основание може да се съдържа в европейското и национално
законодателство.
Обработваме лични данни и във връзка с възникнали договорни отношения
между oбластна администрация Силистра и отделни лица.
Отказът да се предостави информация може да доведе до невъзможност за
сключване на договор или до неизпълнение на законови задължения.
В някои случаи обработваме лични данни, поради необходимост да бъдат
защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо
лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача
от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни
предоставени.
По изключение може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено
от Вас съгласие за една или повече конкретни цели. Съгласието се дава чрез попълване
на декларация за информирано съгласие.
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Как обработваме личните данни
Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни,
включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Категории получатели на лични данни извън Областна администрация
Силистра, пред които се разкриват личните данни


Обработващи лични данни (Служба по трудова медицина), субектите на

данни; лица, предвидени в нормативен акт – НАП, НОИ, Инспекция по труда, Бюро по
труда, съдилища, прокуратура, органи на МВР, ДАНС, съдебни изпълнители;


Други

субекти

на

данни

и

лица,

предвидени

в

приложимото

законодателство на Република България, и конкретно в Регламент (ЕС) 2016/679.
Ние предоставяме Вашите лични данни най-често на други публични органи
(държавни, общински), поради законово изискване за това.
Ние можем да разкриваме данни и когато разкриването е необходимо за целите
на предотвратяването и/или разкриването на нарушения или престъпления.

Срок за съхранение
Периодите на съхранение на лични данни са определени, при спазени законови
разпоредби и вътрешни правила на Областна администрация Силистра, като са взети
предвид естеството, обхватът и целите на обработването, а също и категориите
обработени данни, така, че срокът на съхранението им да не е по-дълъг от
необходимия.

Права на субектите на данни
Вие имате право да поискате от нас:
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-

Право на достъп - да получите информация за личните данни, които се

обработват от нас, и за целта, за която се обработват, включително да получите достъп
до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни,
на които данните се предават;
-

Право на коригиране - да искате коригиране на лични данни, когато те са

неточни, както и когато не са вече актуални;
-

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – когато се обработват

незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, като например оттеглено
съгласие, изтекъл срок на съхранение и т.н.;
-

Право на ограничаване на обработването;

-

Право на преносимост на данните;

-

Право на възражение срещу обработване на лични данни – можете да го

упражните по всяко време, при условие че не съществуват убедителни законови
основания за обработването, които да имат предимство пред Вашите интереси, права и
свободи.
-

Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, при

определени условия;
-

Право на защита по съдебен или административен ред.

Заявления, жалби, въпроси
В случай, че желаете да подадете заявление за достъп до лични данни, можете да
попълните Заявление за достъп до лични данни по наш образец, или в свободен текст.
Ако считате, че определена обработка на личните Ви данни нарушава
изискванията на Общия регламент, имате право да подадете жалба до надзорният
орган.
Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ние ще Ви
отговорим в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с
още два месеца, за което ще бъдете незабавно уведомени.
При отказ да бъде изпълнено Вашето искане ще бъдете уведомени за причините,
поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете
жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.
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Комисия за защита на личните данни
адрес:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

електронна поща:

kzld@cpdp.bg

интернет страница:

www.cpdp.bg

телефон:

02 91 53 519

В качеството на субекти на данни имате право и на ефективна съдебна защита
срещу решение, действие или бездействие на надзорният орган.
Всички въпроси, свързани с обработването на данните Ви от нас, и свързаните с
това Ваши права по Регламент (ЕС) 2016/679, отправяйте към длъжностното лице по
защита на данните в Областна администрация Силистра.
Областна администрация Силистра препоръчва периодичен преглед на
настоящите правила, с оглед тяхното изменение и допълнение, в резултат на настъпили
промени в действащото законодателство на Република България.
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