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Въведение
Настоящата политика на 48. ОУ, гр. София има за предмет съвкупността от
нормативните изисквания към неговата дейност в сферата на училищното
образование и спазването на държавния образователен стандарт за информацията и
документите във връзка с правата на субектите на данни при обработването на
техните лични данни. Политиката включва принципите, на които се основава защитата
на личните данни и определя подхода за планиране, провеждане и документиране
спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 април 2016 г. и на приложимото национално законодателство относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни в рамките на Европейския съюз (ЕС или Съюза)
в аспекта на правата на субектите на данни. В тази Политика с термина „субекти на
данни“ се означават всички служители (вкл. и лица, кандидатстващи за служители в
училището), ученици, техните родители/настойници, контрагенти, доставчици и
др.
Целта на политиката е чрез прилагането ѝ да се гарантира постигането на
адекватно (на изискванията на Регламента) ниво на съблюдаване на правилата за
упражняване правата на субектите на данни при обработването на техните лични данни
от 48. ОУ, гр. София, наричано за краткост „училището“.
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I. Принципи за защита на данните
Обработването на лични данни в 48. ОУ, гр. София се извършва в съответствие с
принципите за защита на данните, визирани в Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент
относно защита на данните или GDPR).

Тези принципи са ясно, точно и изчерпателно определени в чл. 5 на Регламента.

1. Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно,
добросъвестно и прозрачно
1. Законосъобразно - за да бъде обработването на лични данни законосъобразно,
администраторът на лични данни (48. ОУ, гр. София) е длъжен да идентифицира
законови основания, преди започването на самата обработка. Те често са
посочени като „основания за обработване“, например „съгласие“ за целите на
директния маркетинг“, „изпълнение на договор, по който субектът на данните е
страна“, „спазване на законово задължение, което се прилага спрямо
администратора“ и др.
2. Добросъвестно - за да бъде обработването на лични данни добросъвестно,
администраторът на лични данни (48. ОУ, гр. София) трябва да предостави
определена информация на субектите на данни, доколкото това се предвижда
от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е
практически възможно. Това изискване е валидно независимо дали личните
данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.
3. Прозрачно - Регламент (ЕС) 2016/679 включва правила относно предоставяне
на поверителна информация на субектите на данни, които са закрепени в чл.
12, 13 и 14 на Регламента и чл. 53-57 от ЗЗЛД. Те са подробни и конкретни,
изчерпателно изброени и посочени като изискването е информацията, която се
предоставя на субектите на данни да е кратка, прозрачна, в разбираема
форма, като се използва ясен език (чл. 12, § 1 на Регламента).
Правилата за уведомяване на субекта на данни, от страна на 48-мо ОУ, гр.
София, са определени в три вида уведомления и „Процедура за прозрачност при
обработката на лични данни“ (разработени документи със сигнатура съответно FN1, FN2, FN3 и
PR14, които са част от целия пакет от документи, приети и съхранявани в училището във връзка
изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) .

Специфичната информация, която може да бъде предоставена на субекта на
данните, трябва да включва:
 данни, които идентифицират администратора на лични данни (48. ОУ, гр. София)
и данните за контакт с него и, ако има такъв - на представителя на
администратора;
 данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) в 48. ОУ,
гр. София;
 целите на обработването на личните данни;
 правното основание за обработването;
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 периодът, за който ще се съхраняват личните данни;
 съществуването на следните права:
 изискване от администратора на достъп до личните данни;
 коригиране на неточни лични данни;
 изтриване на свързаните с него лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 ограничаване на обработването;
 правото на преносимост на данните;
 правото на възражение срещу условията (или липсата на такива) във
връзка с упражняването на тези права;
 правото на жалба до надзорен орган (Комисията за защита на личните
данни - КЗЛД);
 право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган, администратор
или обработващ лични данни;
 право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени
вследствие на нарушение на Регламента;
 категориите лични данни;
 получателите или категориите получатели на лични данни, където това е
приложимо;
 където е приложимо, дали администраторът на лични данни възнамерява да
прехвърли личните данни към получател в трета държава, извън ЕС, или
международна организация и нивото на защита на данните;
 всякаква допълнителна информация, която е необходима, за да се гарантира
добросъвестно обработване.
Пълната информация, която трябва да бъде предоставена на субекта на данните,
е подробно и изчерпателно посочена в чл. 13, § 1 и 2 от Регламента.

2. Личните данни могат да се събират само за конкретни,
изрично указани и законни цели
1. Данните, събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели не трябва
да се обработват по-нататък от 48. ОУ, гр. София по начин, несъвместим с тези
цели (чл. 5, § 1, б. „б“ от Регламента).
2. Данните, събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели не следва
да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на
надзорния орган - Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като част от
Регистъра на дейностите по обработване на данни от 48. ОУ, гр. София.
3. Правилата за прозрачност при обработката на лични данни са определени в
„Процедура за прозрачност при обработката на лични данни“ (разработен
документ със сигнатура PR14, който е част от целия пакет от документи, приети и съхранявани
в 48. ОУ, гр. София във връзка изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679).
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3. Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни,
ограничени до това, което е необходимо за обработването им
на съответната цел
(принцип на свеждане на данните до минимум)
1. 48. ОУ, гр. София като администратор и длъжностното лице по защита на
данните (ако такова е налично в училището) отговарят за това училището да не
събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е
получена.
2. Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител),
включително изискванията за събиране на данни в новите информационни
системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или
Декларация за поверителност, която трябва да бъде одобрена от директора на
48. ОУ, гр. София.
3. Администраторът (48. ОУ, гр. София) и длъжностното лице по защита на данните
са отговорни за това всички способи за събиране на данни ежегодно да се
преглеждат чрез извършване на одит от експерти на училището или от външни
експерти, за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат
адекватни, релевантни и не са прекомерни. Тези прегледи се осъществяват
съгласно „Процедура за оценка на въздействието върху защитата на личните
данни“ (разработен документ със сигнатура PR 9, който е част от целия пакет от документи,
приети и съхранявани в 48. ОУ, гр. София във връзка изпълнение на изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679) и използваната методология за оценка на въздействието.

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани
във всеки момент, и да са положени необходими усилия,
за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения)
изтриване или коригиране
1. Данните, които се съхраняват от администратора на лични данни (48. ОУ,
гр. София), трябва да се преглеждат и актуализират при необходимост. Не следва
да се съхраняват данни в случаите, когато има вероятност да не са точни.
2. Длъжностното лице по защита на лични данни в 48. ОУ, гр. София трябва да
гарантира, че целият персонал, ангажиран с обработването на лични данни, е
обучен в събирането на точни данни и актуалното им поддържане.
3. Същевременно субектът на данните е задължен да декларира, че данните,
които предава за обработване в 48. ОУ, гр. София, са точни и актуални.
Формулярът, който се попълва от субекта на данни и е предназначен за
администратора на лични данни, трябва да включва и реквизит, че съдържащите
се в него данни са точни към датата на подаването му.
4. От субектите на данни на 48. ОУ, гр. София, трябва да се изисква да
уведомяват училището за всякакви промени на техните лични данни, за да
може те да се актуализират своевременно (в съответните записи на лични
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данни). Отговорността на 48. ОУ, гр. София е да гарантира, че всяко
уведомление относно промяна на обстоятелствата е записано и че се
предприемат действия, съгласно инструкциите и правила за актуализиране на
записите.
5. Длъжностното лице по защита на данните в 48. ОУ, гр. София носи отговорност
да се гарантира, че са налице подходящи политики и процедури за поддържане
на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обема на събраните
данни, скоростта, с която може да се извършват належащите промени и други
относими фактори към точността и актуалността на личните данни.
6. Най-малко веднъж годишно длъжностното лице по защита на данните
преглежда сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от
48. ОУ, гр. София, като се позовава на инвентаризацията на данните и
идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на
регистрираната цел. Тези данни трябва да бъдат надеждно унищожени в
съответствие с процедурите и правилата на администратора на лични данни
(48. ОУ, гр. София).
7. Длъжностното лице по защита на данните в 48. ОУ, гр. София отговоря за това
да има съответствие между исканията за корекции на данни и извършените
в училището корекции, които следва да се осъществят в срок от един месец
и да се отразят в „Регистър с искания за упражняване на правата“ (разработен
документ със сигнатура RG2, който е част от целия пакет от документи, приети и съхранявани в
училището във връзка изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) . Този срок

може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. Ако 48. ОУ,
гр. София реши да не се съобрази с искането, длъжностното лице по защита на
данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и
да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган (КЗЛД),
и да потърси правна защита.
8. Длъжностното лице по защита на данните в 48. ОУ, гр. София отговоря за
вземане на подходящи мерки в случаите, когато организациите - трети страни
имат неточни или остарели лични данни. В тези случаи това лице е задължено
да информира посочените организации, че информацията е неточна или
остаряла, за да не се използва за вземане на решения относно лицата, както и да
препраща всяка корекция на лични данни към тях, когато това е необходимо.

5. Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма,
че субектът на данните може да бъде идентифициран
само толкова продължително,
колкото е необходимо за обработването.
1. Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те трябва да
бъдат съхранявани по подходящ начин (минимизирани, псевдонимизирани или
криптирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на
нарушение на личните данни.
2. Личните данни ще бъдат пазени в съответствие с „Процедура за съхраняване и
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унищожаване на лични данни“ (разработен документ със сигнатура PR 3, който
е част от целия пакет от документи, приети и съхранявани в 48-мо ОУ, гр. София
във връзка изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679). След като е
преминал срокът им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по
реда, указан в тази процедура.
3. Длъжностното лице по защита на данните в 48-мо ОУ, гр. София е задължено
изрично да одобрява всяко запазване на лични данни, което надхвърля срока на
съхранение, дефиниран в „Процедура за съхраняване и унищожаване на лични
данни“ (PR 3) и да може да гарантира, че обосновката за запазването на личните
данни е ясно определена и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 и националното законодателството за защита на личните данни. Това
одобрение трябва да бъде писмено.

6. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин,
който гарантира адекватно ниво на сигурност, съобразено
с установените рискове за правата и свободите на физическите лица
(чл. 24, чл. 32 от Регламент (ЕС) 2016/679)
1. 48. ОУ, гр. София, като администратор на лични данни, е задължено да въвежда
подходящи технически и организационни мерки, за да осигурява необходимото
ниво на сигурност на личните данни (чл. 32, § 1 на Регламента). Тези мерки се
определят съобразно с оценката на въздействието върху защита на данните,
оценката на риска за правата и свободите на субектите на данни, свързан с
предвидените операции по обработване на личните данни.
2. При определянето на това доколко уместно е обработването, длъжностното лице
по защита на данните в 48. ОУ, гр. София трябва да разгледа степента на
евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица
(персонал, ученици, родители, контрагенти и др.), ако възникне нарушение на
сигурността на личните данни, както и всяка вероятна вреда за репутацията на
администратора на лични данни (48. ОУ, гр. София), включително евентуална
загуба на доверие на ученици, родители, контрагенти и др.
3. При оценяването на подходящи технически мерки, длъжностното лице по
защита на данните в 48. ОУ, гр. София и отговарящият за информационната
сигурност трябва да правят преглед на:
 защитата с пароли;
 автоматичното заключване на бездействащи работни станции в мрежата;
 отнемането на права на достъп до USB и други преносими носители с памет;
 антивирусния софтуер и защитните стени;
 правата за достъп, основани на роли, включително тези на временно назначен
персонал;
 защитата на устройства, които напускат помещенията на училището, като
лаптопи, таблети и други;
 сигурността на локални и широкообхватни мрежи;
 технологиите за подобряване на поверителността, като псевдонимизиране,
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анонимизиране, криптиране и др.;
 идентифицирането и прилагането на подходящи международни стандарти за
сигурност, приложими за 48. ОУ, гр. София.
4. При оценяването на подходящите организационни мерки длъжностното лице за
защита на данните следва да взема предвид и:
 нивата на подходящо обучение за служителите, обработващи лични данни в
48. ОУ, гр. София;
 мерките, които отчитат надеждността на служителите (например атестационни
оценки, препоръки и т.н.);
 включването на защитата на данните като клауза в трудовите договори;
 идентификацията на дисциплинарни мерки за нарушения при обработването на
лични данни;
 редовната проверка на персонала за спазване на приетите в училището и
съобразени с изискванията на Регламента стандарти за сигурност;
 контрола на физическия достъп до електронни и хартиено базирани записи;
 приемането на политика на „чисто работно място“. Същността на тази
политика („чисто бюро” и „чист екран”) е описана в т. А.11. на „Технически и
организационни мерки за защита на личните данни“ (разработен документ със
сигнатура PR16, която е част от целия пакет от документи, приети и съхранявани в 48. ОУ,
гр. София във връзка изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679);

 съхраняването на хартия на базата данни в заключващи се стенни шкафове;
 ограничаване използването на портативни електронни устройства извън
работното място;
 ограничаване използването от служителите на лични устройства на работното
място;
 приемането на ясни правила за създаване и ползване на пароли;
 редовното създаване на резервни копия на личните данни и физическо
съхраняване на носителите с копия извън училището;
 налагане на договорни задължения на организации-контрагенти да предприемат
подходящи мерки за сигурност при прехвърляне на данни извън ЕС.
5. Всичките, посочени по-горе контролни операции за обезпечаване на подходящите
организационни мерки се избират въз основа на идентифицираните рискове за
личните данни, както и на потенциала за нанасяне на вреди, на лицата, чиито
данни се обработват.

7. Спазване на принципа на отчетност
1. Регламент (ЕС) 2016/679 включва разпоредби, които насърчават отчетността и
управляемостта и допълват изискванията за прозрачност. Принципът на
отчетност, визиран в чл. 5, § 2 на Регламента, изисква от администратора (48. ОУ,
гр. София) да докаже, че спазва останалите принципи, посочени в чл. 5, § 1,
б. „а“-„е“ на Регламента и изрично указва, че това е негова отговорност.
2. 48. ОУ, гр. София ще доказва спазването на принципите за защита на личните
данни чрез прилагане на политики и процедури за защита на данните, като се
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придържа към одобрени и приети в училището кодекси за поведение, внедрява
подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни,
включително и на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране,
извършва оценка на въздействието върху защитата на личните данни и т.н.
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II.Права на субектите на данни
1. Субектите на данни имат следните права по отношение
на обработването на данни, както и на данните,
които се записват за тях:
1. Да отправят искания за потвърждаване дали се обработват лични данни,
свързани с тях и, ако това е така, да получат достъп до данните, както и
информация кои са получателите на тези данни;
2. Да поискат копие от своите лични данни от администратора;
3. Да искат от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни и
вече не са актуални, както и да бъдат попълнени непълни лични данни, вкл. чрез
добавяне на декларация;
4. Да изискат от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш
забравен“);
5. Да искат от администратора ограничаване на обработването на лични данни като
в този случай данните ще бъдат маркирани и само съхранявани, но не и
обработвани;
6. Да направят възражение срещу обработване на техни лични данни;
7. Да направят възражение срещу обработване на техни лични данни за целите на
директния маркетинг, когато те не са изразили писмено изрично съгласие за
това;
8. Да се обърнат с жалба до надзорен орган, ако считат, че някоя от разпоредбите
на Регламент (ЕС) 2016/679 е нарушена;
9. Да поискат и да им бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат;
10. Да не са обект на автоматизирано взети решения, които да ги засягат в
значителна степен, без възможност за човешка намеса;
11. Да се противопоставят на автоматизирано профилиране, което се осъществява
без тяхно съгласие.

2. 48. ОУ, гр. София осигурява условия, които да гарантират
упражняването на тези права от субекта на данни:
1. Субектите на данни могат да правят искания за достъп до данни, които се
отнасят за тях. 48-мо ОУ, гр. София е длъжно да гарантира, че отговорът на
искането на субектите на данни съответства на изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 и ЗЗЛД.
2. Субектите на данни имат право да подават жалби до администратора (48. ОУ,
гр. София), свързани с обработването на личните им данни, реагирането от
страна на администратора на искането от субектите на данни и обжалване от
страна на субектите на данни, относно начина на обработване на жалбите в
съответствие с начините на комуникация при жалби и искания от субекта на
данни.
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3. Съгласие:
1. 48. ОУ, гр. София приема, че терминът „съгласие“ означава всяко свободно
изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на
субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие,
което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат
обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко
време.
2. 48. ОУ, гр. София разбира под „съгласие“ само случаите, в които субектът на
данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил
своето съгласие, без да бъде упражняван натиск върху него. Съгласието,
получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде
валидно основание за обработване на лични данни.
3. 48. ОУ, гр. София иска съгласието за обработка на лични данни само за целите
на директния маркетинг (съгласно Практическите насоки на КЗЛД в кои случаи не е
необходимо съгласие за обработване на лични данни от 05.7.2018 г.).

4. Промени в политиката за правата на субектите на данни
48. ОУ, гр. София има право да актуализира, като изменя и допълва
Политиката за правата на субектите на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на
личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

5. Собственик на документа и одобрение
48. ОУ, гр. София е собственик на този документ и отговаря за това тази
политика да се преразглежда периодично и при необходимост да се актуализира
съобразно с евентуално настъпили значителни промени в обстоятелствата, при които се
осъществява дейността на училището, вкл. промени в нормативната уредба, свързана с
обработването и защитата на личните данни.
Настоящата версия на този документ, съхраняван в 48. ОУ, гр. София, е
достъпна за всички служители на училището.
Този документ е разработен в периода 20.03.2019 г. - 30.04.2019 г.
Р 3/Версия 01 е одобрена от директора на 48-мо ОУ, гр. София на 10.05.2019 г.
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