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1. Въведение
Настоящата политика на 48. ОУ, гр. София представя съвкупността от
нормативните изисквания към нейната дейност и способите за осъществяването им
във връзка със служебните взаимоотношения между администратор на лични данни и
обработващ лични данни в процеса на обработването на лични данни. Политиката
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
служебните взаимоотношения между администратор на лични данни и обработващ
лични данни.
Целта на политиката е чрез прилагането ѝ да се гарантира постигането на
адекватно (на изискванията на Регламента) ниво на съблюдаване на правилата за
обработване и защита на личните данни при сключване на споразумение между
администратора на лични данни и обработващия лични данни в обхвата на дейността
на 48. ОУ, гр. София, наричано за краткост „училището“.

2. Обхват
В обхвата на настоящата политика се включват училището като администратор
на лични данни и служителите на училището, обработващи лични данни, както и
тяхната дейност при сключване и изпълняване на споразумение помежду им за
обработването на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
(Общия регламент относно защитата на данните или GDPR).

3. Дефиниции
1. „Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с
други определя целите и средствата за обработването на лични данни;
когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС
или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии
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за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в
правото на държава членка“ (чл. 4, т. 7 от Регламента).
2. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни
от името на администратора“ (чл. 4, т. 8 от Регламента).
3. „Обработване на лични данни“ е 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“ (чл. 4, т. 2 от
Регламента).

4. Правила при сключване на споразумение
1. Администраторът (48. ОУ, гр. София) има достъп до личните данни на
физическите лица (ученици, техните родители/настойници, служители и лица
кандидатстващи за служители на училището и контрагенти и/или доставчици на
училището, когато такива данни са предоставени и други, с които училището има
отношения във връзка с осъществяване на дейността си) наричани по-долу

„субекти на данни“.
Администраторът отговоря за това обработването на личните данни да
е във връзка единствено с определена цел.
2. Администраторът (48. ОУ, гр. София) желае обработващият лични данни да
извърши определени видове операции по обработване, които са предмет на
съответен правен акт (споразумение/трудов договор и др.).
3. Администраторът (48. ОУ, гр. София) определя целта и средствата за
обработване на лични данни, в съответното споразумение/договор.
4. Обработващият лични данни (учител, ресурсен учител, психолог, логопед и т.н.) се
задължава да се съобразява със съответното споразумение/договор за
обработване на лични данни и да спазва задълженията за сигурност и защита
на лични данни, уредени в Регламент (ЕС) 2016/679.
5. Администраторът (48. ОУ, гр. София) се счита за отговорна страна по смисъла
на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със съответното споразумение/договор
за обработване на лични данни.
6. Обработващият лични данни се задължава да обработва лични данни от името
на администратора (48. ОУ, гр. София) в съответствие с целта и условията,
определени в съответното споразумение/договор за обработване на лични
данни.
7. Обработващият лични данни се задължава да не използва станалите му
известни лични данни за всяка друга цел, различна от посочената от
администратора (48. ОУ, гр. София).
4.8. Обработващият лични данни обработва личните данни само по документирано
нареждане на администратора (48-мо ОУ, гр. София), включително що се отнася
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до предаването на лични данни на трета държава или международна организация,
освен когато е длъжен да направи това по силата на правото на ЕС или правото на
Република България (РБ), което се прилага спрямо обработващия лични данни. В
този случай обработващия лични данни информира администратора за това
правно изискване преди обработването, освен ако правото на ЕС или на РБ
забранява такова информиране на важни основания от публичен интерес (чл. 28, §
3, б. „а“ от Регламента).

5. Задължения на обработващия лични данни
в 48. ОУ, гр. София
Задълженията на обработващия лични данни са определени ясно и
изчерпателно в чл. 28 на Регламент (ЕС) 2016/679. Сред тях се акцентира върху това,
че:
1. Обработващият лични данни гарантира, че лицата, оправомощени от него да
обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са
задължени по закон да спазват поверителност (чл. 28, § 3, б. „б“ от Регламента);
2. Обработващият лични данни взема всички необходими мерки съгласно чл. 32
от Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка със сигурността на обработването на
личните данни (чл. 28, § 3, б. „в“ от Регламента);
3. Обработващият лични данни подпомага администратора на лични данни да
гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32-36 от Регламент
(ЕС) 2016/679, като отчита естеството на обработване и информацията, до
която е осигурен достъп на обработващия лични данни (чл. 28, § 3, б. „е“ от
Регламента);
4. По избор на администратора на лични данни (48. ОУ, гр. София) обработващият
лични данни заличава или връща на администратора всички лични данни след
приключване на услугите по обработване и заличава съществуващите копия,
освен ако правото на ЕС или правото на РБ не изисква тяхното съхранение
(чл. 28, § 3, б. „ж“ от Регламента);
5. Обработващият лични данни осигурява достъп на администратора (48. ОУ,
гр. София) до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на
своите задълженията, и позволява и допринася за извършването на одити,
включително проверки, от страна на администратора или друг одитор,
оправомощен от администратора. Обработващият лични данни незабавно
уведомява администратора, ако според него дадено нареждане нарушава
Регламент (ЕС) 2016/679 или други разпоредби на ЕС или на РБ, относно
защитата на данни (чл. 28, § 3, б. „з“ от Регламента);
6. Обработващият лични данни спазва необходимите условия за включване на
друг обработващ лични данни (чл. 28, § 3, б. „г“ от Регламента);
7. Обработващият лични данни подпомага администратора (48-мо ОУ, гр. София),
доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки
при изпълнението на задълженията му във връзка с упражняване правата на
субектите на данни (чл. 28, § 3, б. „д“ от Регламента);
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8. Обработващият лични данни може в рамките на съответното
споразумение/договор да ангажира друг обработващ лични данни при
определени условия, като гарантира, че избраният от него обработващ лични
данни се е съгласил писмено със същите задължения, които са договорени
между администратора на лични данни и него (чл. 28, § 4 от Регламента);
9. В случай на договореност с администратора (48 ОУ, гр. София), обработващият
лични данни може да уведоми надзорния орган (Комисията за защита на личните
данни - КЗЛД) за нарушения на личните данни от името на администратора, ако
администраторът е дал на обработващия разрешение и това е част от
договорните споразумения между него и администратора.
10. Обработващият лични данни гарантира, че има изрично съгласие и/или правна
основа за обработка на съответните лични данни. Освен това гарантира, че
съдържанието на личните данни и тяхното обработване не е незаконно и не
нарушава правата на трета страна.

6. Задължение за докладване и уведомяване
1. В случай на установяване на нарушаване сигурността на личните данни
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, обработващият лични данни е длъжен без
ненужно забавяне (своевременно) да докладва на администратора (48. ОУ,
гр. София) за това, след което последният уведомява съответния надзорен
орган (КЗЛД) и субектите на данни;
2. Задължението за докладване и уведомяване по т. 6.1. включва и задължението
да се докладва и фактът, че е настъпило изтичане на лични данни,
неправомерно унищожаване, загуба или друго нарушение на сигурността на
личните данни.
3. Обработващият лични данни се задължава да предостави пълна и точна
информация по т. 6.1. от настоящата политика (и на КЗЛД, и на субектите на
данни).
4. Обработващият лични данни се задължава да си сътрудничи със съответните
органи, включително надзорни органи и/или субектите на данни, като остава
отговорен за неизпълнение на законовите си задължения.
5. За да се потвърди спазването на съответно споразумение/договор за
обработване на лични данни от страна на обработващият лични данни,
администраторът (48. ОУ, гр. София) има право да извърши одит, който може да
възложи и на независима трета страна, за което следва да уведоми писмено
обработващия лични данни.
6. Обработващият лични данни се задължава да предприеме подходящи
технически и организационни мерки, за да обезпечи защитата на личните
данни.
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7. Промени в политиката за сключване на споразумение
между администратора и обработващия лични данни
48. ОУ, гр. София има право да актуализира, като изменя и допълва
Политиката за сключване на споразумение между администратора и обработващия
лични данни като се съобразява с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 по всяко
време в бъдеще, когато обстоятелствата налагат това.

8. 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 6/Версия 01 е одобрена от директора на 48. ОУ, гр. София на 10.05.2019 г.
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