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ПОЛИТИКА 

за Защита на Личните Данни 
 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 Дом за медико – социални грижи за деца - Дебелец, наричано по-нататък за 

краткост „ ДМСГД“ или „Администратора“, прие настоящата Политика за Защита на 

Личните Данни, в т.ч. приложимите към нея Процедури (Оперативни Документи, Регистри 

и Списъци), наричана по-нататък за краткост Политиката, в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016, наричан по-нататък за 

краткост Общи регламент за защита на лични данни ( ОРЗЛД) и Закона за Защита на Личните 

Данни. 

Настоящата политика има за цел да информира лицата, чиито лични данни се 

събират относно обхвата, целите, основанията, сроковете за съхранение на данните и 

правата на същите лица във връзка личните им данни. 

I. Обща информация за ДМСГД 

Дом за медико-социални грижи за деца – град Дебелец е лечебно заведение, по смисъла 

на чл.5, ал.1 от Закона за лечебните заведения, с ЕИК 104030497, с адрес: град Дебелец, ул. „ 

Патриарх Евтимий Търновски“ №49. Осъществява своя дейност самостоятелно и в 

сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения, както и с други ведомства, 

организации и институции, при спазване на стандартите за качество на оказваната 

медицинска помощ и осигуряване защита на правата на децата. 

Администраторът обработва лични данни за следните категории субекти: работници; 

служители; кандидати за работа; деца, настанени в ДМСГД; родители, роднини и близки на 

децата, настанени в ДМСГД, кандидат-осиновители и приемни родители на деца, настанени 

в ДМСГД: доставчици и всяко юридическо или физическо лице като страна по един договор 

и други физически лица, с които Администраторът взаимодейства по повод своята дейност. 

Настоящата политика за защита на личните данни урежда начините за обработване на 

личните данни от страна на Администратора, както и реда за упражняване на правата на 

лицата, чиито данни се обработват от Администратора. 

Длъжностно лице по защита на данните: Пламен Пошев 

Координати за връзка с Длъжностното лице по защита на данните: ул. „ Патриарх Евтимий 

Търновски“ №49, Дебелец, Република България; email: dmsgd_debeletz@abv.bg; телефон: 

+359879388742   

II. Национален надзорен орган (съгласно член 51 от Общия регламент относно 

защитата на данните)-  Комисия за защита на личните данни. 

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който 

осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при 

осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за 

защита на личните данни на територията на Република България. 

mailto:dmsgd_debeletz@abv.bg
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Координати за връзка с надзорния орган: бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2, София 1592, 

Република България; електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет страница: www.cpdp.bg; 

телефон: 02 / 91-53-518. 

 

III. Общи положения 

1. ДМСГД извършва обработването на лични данни в съответствие с правните 

изисквания, личните данни се обработват и използват единствено при наличие на основание 

за това по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност данните, включително 

защита срещу неразрешени или незаконосъобразни достъп и/или обработване и срещу 

случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически 

или организационни мерки, в т.ч. и предприема необходими мерки, за да не бъдат 

обработваните лични данни обект на противоправно разкриване. 

IV. Принципи предвидени в предвидени в Общи регламент за защита на лични данни. 

2. При осъществяване на своята дейност, Администраторът на лични данни следва 

принципите, предвидени в ОРЗД: 

 личните данни се обработват при спазване на Общия регламент относно защитата на 

данните; 

 лични данни се събират и обработват законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с 

принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични 

данни; 

 личните данни се обработват прозрачно,  като информацията за това е в кратка, прозрачна, 

разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки  

 личните данни се обработват за конкретни, изрично указани законни цели, като същите не 

се обработват по начини, несъвместими с тези цели; 

 Администраторът не събира и обработва ненужни за дейността лични данни, които 

надхвърлят неговите задължения по закон;  

 събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата- Във 

всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически 

лица да се използват за цели различни от първоначалните, Администраторът уведомява 

съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните 

лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие; 

 За обработка се събират минимално необходимите лични данни 

 Обработвани лични данни са точни и актуални- Администраторът осигурява 

обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и 

по възможност винаги в актуалност. 

 личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица- Администраторът 

осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от 

минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за 

тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване. 

 личните данни се съхраняват за минимално необходимото време- приложение табл.1; 

 личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на 

засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се 

обработват личните данни; 

 личните данни се обработват по начин, който осигурява подходящо ниво на сигурност 

mailto:kzld@cpdp.bg
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данните, включително защита срещу неразрешени или незаконосъобразни достъп и/или 

обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат 

подходящи технически или организационни мерки. 

Таблица 1 

 

Вид запис 

 

Описание 

 

Период на 

съхранение 

Мотиви за 

посочения 

период за 
съхранение 

Допустим 

метод на 

съхранение 

1.Счетоводни Фактури, поръчки 10 години Съответствие с  

 за покупки,  изискванията на на хартия 

 счетоводна и  българското  
 друга финансова  законодателство  

 информация    

2.Договори Договори, 10 години До изтичане на  
 сключвани от след периода, в на хартия 

 ДМСГД, вкл. приключване който може да  

 общи условия и действието възникне спор  

 други анекси към на договора   
 договорите    

3.Данни на деца-

ползватели на медико-
социални услуги/ и 

техните законни 

представители или за 

лицата, които полагат 
грижи за детето, близки 

и роднини 

Лична информация, 

включително имена 
на лицата, ЕГН, 

адреси, друга 

история, здравен и 

социален статус, и 
др. 

50 години Съответствие с 

изискванията на 
българското 

законодателство 

 

 
на хартия 

4. Данни на дарителите 
в ДМСГД 

Лична информация, 
включително имена  

10 години Съгласно 
изискванията за 

защита на данните 

на хартия 

5. Данни на доставчици Имена на 
доставчици, 
адреси, данни за 
компанията 

10 години след 
последната 
доставка 

До изтичане на 
периода, в който 

може да 
възникне спор 

 
на хартия 

6. Човешки ресурси Трудово досие: 
Имена на 
служителите, 
ЕГН, адреси, 
банкови детайли, 
трудов стаж и 

друга 
информация, вкл. 
"чувствителни 
данни" 

50 години Съответствие с 
изискванията на 

българското 
законодателство 

 
 

на хартия 

 

 

V. Цели на Политиката 

3. С настоящата Политика Администраторът възприема основните цели на Общия регламент 

относно защитата на данните: 

 Да се определят 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. 
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 Да се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното 

право на защита на личните данни; 

 Свободното движение на лични данни в рамките на Европейския съюз да не се 

ограничава, нито се забранява по причини, свързани със защитата на физическите лица 

във връзка с обработването на лични данни. 

4. Настоящата Политика цели: 

 Дейността на Администратора да бъде в съответствие с приложимото законодателство- да 

спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ 

регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените 

въз основа на него подзаконови нормативни актове; 

  Дейността на Администратора във връзка със  защитата на личните данни да следва 

установените добри практики за защита на данните; 

 Да установи задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, 

които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични 

данни, тяхната; 

 Урежда начините за обработване на личните данни от страна на Администратора, както и 

да защитава правата по защита на личните данни на лицата, чиито данни се обработват от 

ДМСГД; 

 Да уточни мерки за защита на личните данни и управление на риска от неправомерно 

обработване. 

VI. Обхват 

5. Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на 

категориите физически лица без оглед на тяхното гражданство или местопребиваване, 

установени в съответствие с тази Политика, българското законодателство и член 30 от. 

ОРЗД. 

VII. Обработване на лични данни по категории данни и субекти 

6. Администраторът обработва лични данни по отношение на следните категории лица: 

 работници и служители; 
 кандидати за работа в ДМСГД; 
 деца, настанени в ДМСГД; 
 родители/настойници или лица, полагащи грижи за децата, настанени в ДМСГД; 
 близки и роднини на децата, настанени в ДМСГД; 
 кандидат-осиновители; 
 доставчици и контрагенти, 
 други физически лица 

 

7. Администраторът, в зависимост от конкретните цели, нужди и категории субекти на 

данни, може да обработва една или повече от следните категории лични данни: 
7.1. Имена; 
7.2. ЕГН; 
7.3. Данни за кореспонденция- адрес, телефон, електронна поща; 

7.4. Автобиография и трудова кариера; 
7.5. Данни за трудовата дейност: професионална биография, данни от трудовата книжка и 

др.; 
7.6. Данни за банкови сметки; 

7.7. Данни за здравословното състояние– данни от изследвания, епикризи, амбулаторни 

листи, диагноза, преминали и текущи лечения, ЛАК, имунизационен картон; 
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7.8. Данни за родителите/настойниците или лица, полагащи грижи за децата, настанени в 

ДМСГД; 
7.9. Данни за специалните нужди на настанени деца; 
7.10. Данни за историята на настаняване на децата- от социален доклад, оценка на сигнал и 

други документи; 
7.11. Данни за контактите на децата с родителите, осиновяващи и близки хора; 
7.12. Други данни, свързани с престоя на децата в ДМСГД; 
7.13. Снимков и видеоматериал. 
Цели на обработването на данните 

8. Администраторът обработва личните данни във връзка с изпълнението на 

следните цели: 

8.1. За изпълнение на основните си дейности, цитирани в чл. 13. (1) от Правилника за 

устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца: 

1. продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и медико-

социални проблеми; 

2. диагностициране, лечение и рехабилитация на деца с хронични заболявания и медико-

социални проблеми; 

3. специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми- 

отглеждане; възпитание и обучение; подготовка за интеграция в обществото чрез 

посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за 

осиновяване 

8.2.За изпълнение на дейностите на Дневния център, описани в чл.16. (2) от Правилника за 
устройството и дейността на домовете за медико-социални грижи за деца: 

 диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево развитие 

на децата; 

 изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психо-

педагогическа рехабилитация; 

 изготвяне на програма за работа в домашни условия; 
 логопедични занимания; 
 провеждане на индивидуална и групова психотерапия; 
 рехабилитационни процедури; 
 обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за 

подпомагане на терапията; 

 обучение на кандидат-осиновители; 
 консултиране на родители на деца със специални нужди. 

 

8.3. За изпълнение на дейности, свързани със сключване, изпълнение, изменение и 

прекратяване на трудови и други договорни правоотношения, по които 

Администраторът е страна, вкл. но не само: 

 съставяне на документи; 
 установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс или по всякакъв друг 

законосъобразен начин; 

 доставка/приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с доставки/приемане на 

стоки/услуги; 

 водене на счетоводна отчетност във връзка с изпълненията по договори, по които 

Администраторът е страна; 

 водене на трудови ведомости; 
 обработка на плащания във връзка със сключените договори от Администратора; 

 други сходни цели; 

8.4.За осъществяване на междуведомствено сътрудничество и взаимодействие. 

 

Правила при събиране на данните 
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9. Данни на лицата, заети по трудови или граждански правоотношения в ДМСГД  

9.1. Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица при 

постъпване на работа и се събират от Администратора в изпълнение на: нормативно 

задължение/договорно основание, чрез: хартиен носител и/или по електронна поща. 

9.2. Субектите на данни се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително 

или в момента на получаване на данните им. 

9.3. Администраторът обработва следните лични данни:  

 данни относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, номер на лична карта, 

дата и място на издаване, адрес, месторождение, телефони за връзка, имейл адрес и др. 

 данни относно образованието: вид на образованието, допълнителна квалификация и др.; 

 данни относно трудовата дейност: професионална биография, данни от трудовата 

книжка и др.; 

 данни относно здравния статус на лицата – медицински свидетелства, решения от 

ТЕЛК; 

 данни относно свидетелство за съдимост; 

 данни за извършване на плащания - банкови сметки. 

 
10. Данни на лицата, кандидати за работа в ДМСГД 

10.1. Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица при 

кандидатстване за работа и се събират от Администратора в изпълнение на: нормативно 

задължение, чрез: хартиен носител и/или по електронна поща. 

10.2. Субектите на данни се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително 

или в момента на получаване на данните им. 

10.3. Администраторът обработва следните лични данни:  

 данни относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес, месторождение, 

телефони за връзка, имейл адрес и др. 

 данни относно образованието: вид на образованието, допълнителна квалификация и др.; 

 данни относно трудовата дейност: професионална биография и др.; 

 данни относно здравния статус на лицата – медицински свидетелства, решения от 

ТЕЛК; 
 данни относно свидетелство за съдимост. 
 

11. Данни на децата-ползватели на медико-социални услуги и техните законни 
представители/родители/попечители или лица, полагащи грижи за тях 

11.1. Личните данни  за всяко лице получени по служебен път от институции/ Дирекция „ 

Социално подпомагане“, органи на МВР, съд и др./ на основание чл.19 и във връзка с чл. 17, 

ал. 2 и 3 и чл.16, ал.4 от Правилника за устройството и дейността на домовете за медико-

социални грижи за деца или доброволно с изрично съгласие от родителите или настойниците 

на настанените в ДМСГД деца при тяхното настаняване и се събират от Администратора в 

изпълнение на нормативно задължение/легитимен интерес/за защита на жизненоважните 

интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, чрез: хартиен носител и се 

обработват в хипотезата на чл. 9, параграф 2, буква з) от ОРЗД Категории лични данни. 

11.2. Администраторът обработва следните лични данни: имена; ЕГН; Данни за 

здравословното състояние; данни за родителите/настойниците или лица, полагащи грижи за 

децата, настанени в ДМСГД; данни за специалните нужди на настанени деца; данни за 

историята на настаняване на децата; данни за контактите на децата с родителите, 

осиновяващи и близки хора; други данни, свързани с престоя на децата в ДМСГД; снимков 

и видеоматериал; записи и копия от водена кореспонденция м/у Администратора и органите 

по закрила на детето и др. правителствени и неправителствени организации; всяка друга 

информация, която е предоставена. 
11.3. Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират 
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от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, договорно 
основание/легитимен интерес, чрез: хартиен носител и се обработват в хипотезата на чл. 9, 
параграф 2, буква з) от ОРЗД. 
11.4.Субектите на данни се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително 

или в момента на получаване на данните им. 

12.Данни на кандидат-осиновителите/приемни родители 

12.1.Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от 

Администратора в изпълнение на нормативно задължение, договорно основание/легитимен 

интерес, чрез: хартиен носител. 

12.2.Субектите на данни се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или 

в момента на получаване на данните им. 

12.3. Администраторът обработва следните лични данни: имена; ЕГН; данни за 

кореспонденция- адрес; телефон за контакти; данни за контактите на децата с 

осиновители/приемни родители и близки хора; снимков материал. 

13.Данни на доставчици и доставчици и всяко юридическо или физическо лице като 

страна по един договор.  

13.1.Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица и се събират от 

Администратора в изпълнение на нормативно задължение, договорно основание/легитимен 

интерес, чрез: хартиен и/или електронен носител. 

13.2.Субектите на данни се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или 

в момента на получаване на данните им. 

13.3.Администраторът обработва следните лични данни: имена; ЕГН; данни за банкови 

сметки; адрес; телефон за контакти и/или електронна поща. 

14.Данни на други физически лица, с които Администраторът взаимодейства по повод 

своята дейност. 

14.1.Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно и се събират от 

Администратора в изпълнение на нормативно задължение, легитимен интерес или за защита 

на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, чрез: 

хартиен носител и/или по електронна поща. 

VII. Обработка на данните 

15. Обработването на лични данни обхваща широк спектър от операции, извършвани от 

Администраторът, 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. 

16. Обработването на данните се извършва съгласно действащата нормативна уредба, на 

основание изрично писмено съгласие, легитимен интерес, договорни правоотношения, 

изпълнение на нормативните изисквания на приложимо законодателство, изпълнение на 

задача от обществен интерес или упражняване на официални правомощия. 

17. При обработването на данни за архивиране в обществен интерес, за научни или 

исторически изследвания или за статистически цели данните се обработват така, че да не се 

позволи идентифицирането на субекта. 

18. Обработването на личните данни не може да бъде извършвано за цели, несъвместими с 

основанието за тяхното обработване. 

19. Администраторът не възлага обработване на лични данни на Оператори – юридически 

лица без регистрирано седалище или адрес на управление в държава-членка на ЕС, а за 

Оператори - физически лица – без адресна регистрация или гражданство в държава-членка 

на ЕС. 

VIII. Права на лицата, чиито данни се обработват от Администратора. 

20. Администраторът осигурява спазването правата на лица, чиито лични данни се събират 

и обработват, което включва: 
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 право на информираност за обработка на лични данни; 

 право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага; 

 право на коригиране на неточни лични данни; 

 право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”; 

 право на ограничаване на обработваните лични данни; 

 правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване 

или ограничаване на обработването на лични данни; 

 право на преносимост на данните; 

 право на възражение срещу обработване на лични данни; 

 право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране. 

21. Администраторът предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и 

лесно достъпна форма, на ясен и прост език. 

22. Администраторът се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно 

обработваните от него лични данни и, че лицата изцяло и напълно разбират и са 

информирани във връзка с обработването в съответствие с изискванията на ОРЗД и 

българското законодателство. 

23. Администраторът предоставя информацията на лицата писмено или по друг начин, 

включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако лицето е поискало това, 

информацията може да бъде дадена устно, чрез предоставяне на документ за самоличност. 

24. Администраторът предоставя на лицата безплатно информация относно действията, 

предприети във връзка с искане относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, 

ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на 

решения, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на 

искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема 

предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира лицето за всяко 

такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините 

за забавянето. Когато съответно лице подава искане с електронни средства, по възможност 

информацията се предоставя с електронни средства, освен ако лицето не е поискало друго. 

25.  Ако Администраторът не предприеме действия по искането, трябва да уведоми лицето 

без забавяне за причините да не предприеме действия и за алтернативата за подаване на 

жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред. 

26.  Всяко лице има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват 
лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и за 
информация: целите на обработването и какви  категории лични данни; получатели, пред 
които са или ще бъдат разкрити личните данни; срок, за който ще се съхраняват данните; 
 съществуването на право да се изиска от Администратора коригиране или изтриване на 

лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със 

засегнатите лицата, или да се направи възражение срещу такова обработване; 

 правото на жалба до КЗЛД; 
 когато личните данни не се събират от самите лица, всякаква налична информация за 

техния източник; 

 съществуването на автоматизирано вземане на решения, вкл. профилирането, и поне в 

тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и 

предвидените последствия от това обработване за лицата. 

27. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, 

лицата имат право да бъдат информирани относно подходящите гаранции във връзка с 

предаването. 

28. Администраторът предоставя на лицето копие от личните данни, които са в процес на 

обработване. За допълнителни копия, поискани от лицата, Администраторът може да наложи 

разумна такса въз основа на административните разходи. Когато лицето подава искане с 
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електронни средства, по възможност информацията се предоставя в широко използвана 

електронна форма, освен ако лицето не е поискало друго. 

29. Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да поиска от 

Администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него.  

30. Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има правото да поиска от 

Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а 

Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, 

когато: 

 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин; 

 лицето оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и 

няма друго правно основание за обработването; 

 лицето възрази срещу обработването и няма законни основания за обработването, които 

да имат преимущество; 

 личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което 

се прилага спрямо администратора; 

 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество. 

31. Когато Администраторът е направил личните данни обществено достояние и е 

задължен съгласно предходния параграф да изтрие личните данни, той, като отчита 

наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, 

включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните 

данни, че засегнатото лице е поискало изтриване от тези администратори на всички връзки, 

копия или реплики на неговите лични данни. 

32. Всяко лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да изиска от 

Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното: 

 точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на 

Администратора да провери точността на личните данни; 

 обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат 

изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

 Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но 

субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни 

претенции; 

 субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали 

законните основания на Администраторът имат преимущество пред интересите на субекта 

на данните. 

33. Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се 

обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните 

или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на 

правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес. 

34. Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, Администраторът 

го информира преди отмяната на ограничаването на обработването. 

35. Администраторът съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или 

ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, 

освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът 

информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска 

това. 

36. Администраторът на лични данни не е длъжен да изтрие, ограничи обработването на 

лични данни, в случаите, когато ги съхранява и обработва: за упражняването на правото на 

свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което 
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изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, което 

се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задачата от обществен интерес 

или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;  по причини 

от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в 

обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за 

установяването, упражняването или защита на правни претенции; за упражняване права на 

АЛД, преимуществени спрямо правния интерес физическото лице. 

37. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е 

предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без 

възпрепятстване от Администратора, когато обработването е основано на съгласие във 

връзка с определени цели или на договорно задължение на субекта или предприемане на 

стъпки преди сключване на договор и обработването се извършва по автоматизиран начин. 

38.  Субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, 

отнасящи се до него по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация. 

В тези случаи, до изясняване на спора администраторът прекратява обработването на 

личните данни, освен ако не са налице законови основания за обработването. 

39.  Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че 

съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред 

интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването 

или защитата на правни претенции. 

40. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни 

има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, 

отнасящо се до него за този вид маркетинг и обработването на личните данни за тези цели се 

прекратява. 

41. Администраторът не предоставя лични данни, обработвани или съхранявани в ДМСГД-

Дебелец на трета държава или на международни организации, извън ЕС. 
 

IX. Мерки за защита на данните 

42. Защитата от неразрешен достъп до данните на хартиен и/или електронен носител, от 

тяхното повреждане, изгубване или от унищожаване се осигурява чрез съвкупност от 

приети от Администратора технически и организационни мерки. 

43.  Администраторът защитава от неразрешен достъп до данните, от тяхното повреждане, 

изгубване или от унищожаване чрез въведени организационни и технически мерки за 

защита на личните данни и осигурено ниво на сигурност на информацията. 

44.  Администраторът В изпълнение на изискванията на Общия регламент за защита на 

данните и релевантната правна рамка в областта на защитата на личните данни провежда 

периодично проверки и анализи на своята дейност, като извършва оценка на риска и 

въздействието за личните данни, защитата на личните данни и правната сфера на 

субектите на лични данни. 

45. Когато Администраторът обработва и съхранява лични данни, чрез информационни 

масиви на трети лица, обработващи лични данни, т.нар. „Оператори“, като например 

доставчици на хостинг услуги, мейл сървъри, телекомуникационни услуги, охранителни 

услуги свързани с видеонаблюдение и др., той е длъжен да се увери, че съответният 

Оператор е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на 

личните данни от неразрешено разкриване пред трети лица, повреждане, изгубване или 

унищожаване и е привел дейността си в съответствие с изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД. 

46. Администраторът провежда регулярни инструктажи и обучения на своите служители с 

цел повишаване на тяхната осведоменост относно правата и задълженията им във връзка 
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с обработването на лични данни. 

X. Условия за упражняване на правата 

47. Правата на малолетни субекти на лични данни, в частност на настанени в ДМСГД деца, 

се осъществяват чрез техните законни представители. 

48. Субектите на лични данни упражняват правата си с писмено заявление до 

администратора на лични данни Дебелец, на следния адрес: ул. „ Патриарх Евтимий Търновски“ 

№49, Дебелец, Област Велико Търново, Република България, получател: Длъжностно лице 

по защита на данните или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ 

и електронния подпис на електронен адрес: dmsgd_debeletz@abv.bg. 

49. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице. Заявлението трабва да съдържа: 

име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице, описание на 

искането, предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 

2016/679, подпис, дата на подаване и адрес за кореспонденция. Към заявлението се прилага 

пълномощно, ако се подава от упълномощено лице. 

50. Администраторът на лични данни ще предостави на субекта на данни информация 

относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата в срок от 

един месец от получаване на искането. При необходимост срокът може да бъде удължен с 

още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. 

51. Всяка комуникация и действия във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 

2016/679 се предоставя безплатно от администратора на лични данни.  

XI. Нарушения на сигурността, уведомяване и управление на риска 

52. Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които 

Администраторът отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се 

нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.  

53. Когато служител на Администратора получи информация за извършено нарушение, то 

трябва да определи дали конкретното събитие представлява нарушение на лични данни и да 

уведоми веднага Длъжностното лице по защита на данните за случилото се. 

54. Всяко нарушение на сигурността на събираните и обработваните лични данни се 

документира и в срок до 72 часа от узнаването се уведомява Комисията за Защита на Личните 

Данни, освен ако нарушаването в сигурността на личните данни няма да предизвика риск за 

правата и свободите на засегнатите физически лица. 

55. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок 

риск за правата и свободите на физически лица, Администраторът без ненужно забавяне 

съобщава това на засегнатите физически лица. 

56. Уведомлението до КЗЛД трябва да съдържа следната информация: описание на 

нарушението на сигурността на личните данни, ако е възможно за се изчисли 

приблизителният брой на засегнатите субекти на данни, категории и количество на 

засегнатите записи на лични данни; описание на последиците от нарушението на сигурността 

на личните данни; описание на предприетите или предложените от Администратора мерки 

за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по 

целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици; името и 

информация за връзка с длъжностното лице за защита на данните. 

57. Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок 

риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, 

съобщава на субекта за нарушението. 

mailto:dmsgd_debeletz@abv.bg
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58. Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, 

включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите 

действия за справяне с него. 

XII. Унищожаване 

59. Данните, по отношение на които е отпаднало основанието за обработване се унищожават 

от Администратора. 

60. Досиетата на деца-ползватели на медико-социални услуги се съхраняват от 

Администратора 50 години.  

61. Счетоводни документи/ фактури, поръчки за покупки, счетоводна и друга финансова 

информация/ се съхраняват от Администратора 10 години. 

62. Договори сключвани от ДМСГД, включително общи условия и други анекси към 

договорите се съхраняват от Администратора 10 години след приключване действието на 

договора. 

63. Данни на дарителите в ДМСГД се съхраняват от Администратора 10 години. 

64. Данни за човешки ресурси/ трудови досиета- имена на служителите, ЕГН, адреси, 

банкови детайли, трудов стаж и друга информация, включително „ чувствителни данни“/ се 

съхраняват от Администратора 50 години. 

a. След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или 

технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се 

унищожават. 

65. След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-

експедитивно посредством унищожаването на хартиените носители чрез нарочни 

устройства за унищожаване на документи, изгаряне или по друг подходящ начин, а на 

електронните носители – чрез изтриване на съответните файлове. 

66. Входящите данни, постъпили на адреса на Администратора или в неговите 

информационни масиви, по отношение на които за Администратора не съществува 

основание за обработка, се унищожават. 

XIII. Допълнителни разпоредби 

§ 1. „ Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо 

лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ е всяко 

физическо лице, за което се отнасят конкретни данни); физическо лице, което може да бъде 

идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-

специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за 

местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за 

физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, 

културната или социална идентичност на това физическо лице; 

§ 2. „ Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с 

лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, 

записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 

консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по 

който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или 

унищожаване; 

§ 3. „ Ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с 

цел ограничаване на обработването им в бъдеще; 
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§ 4. Настоящата Политика е приета със заповед на Директора на ДМСГД №РД-05-653 от 

03.12.2018 год. и се прилага във всички структури на Администратора. 

§ 5. Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата 

Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще 

бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички 

заинтересовани лица на официалния уебсайт -: http://dmsgd-debelets.org 
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