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УВЕДОМЛЕНИЕ
за предоставяне на информация на субектите на данни-родители,
във връзка с обработване на личните им данни и личните данни на
техните деца, ученици в 67 ОУ „Васил Друмев“, град София

67 ОУ „Васил Друмев“, град София, като администратор на Ваши
лични данни, както и на данни на Вашите деца, стриктно спазва
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета на Европа от 27.04.2016 година относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни.
Основни изисквания на Реагламента, които училището спазва:
Тази информация е визирана в чл. 13, § 1 б. „а“-„е“ от Регламент
(ЕС) 2016/679 и се отнася особено за:
целите на обработването, за които Вашите и на детето/цата Ви
лични данни са предназначени;
правното основание за обработването посочените лични данни;
срокът, за който ще се съхраняват посочените лични данни;
законните интереси, преследвани от администратора (67 ОУ
„Васил Друмев“) или от трета страна, когато обработването се
извършва въз основа на чл. 6, § 1, б. „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679;
получателите или категориите получатели на Вашите и на
детето/цата Ви лични данни, ако има такива;
когато е приложимо, намерението на администратора (67 ОУ
„Васил Друмев“, град София) да предаде Вашите и на детето/цата Ви
лични данни на получатели в Република България;
когато е приложимо, намерението на администратора (67 ОУ
„Васил Друмев“, гр. София) да предаде Вашите и на детето/цата Ви
лични данни на трета държава или на международна организация,
както и наличието или отсъствието на решение на Комисията
относно адекватното ниво на защита или в случай на предаване на
лични данни съгласно чл. 45, 46, и чл. 49, § 1, ал. 2 от Регламент
(ЕС) 2016/679.

2. Законосъобразно обработване на Вашите и на децата Ви лични
данни
Законосъобразността на обработването на лични данни, която 67 ОУ
„Васил Друмев“, гр. София строго съблюдава, е правно уредена в чл. 6 на
Регламент (ЕС) 2016/679. Ние отделяме особено внимание на:
чл. 6, б. „в“ - когато обработването е необходимо за спазването на
законово задължение, което се прилага спрямо администратора (67
ОУ „Васил Друмев“, гр. София) и което е предвидено в Регламент
(ЕС) 2016/679 и законодателството на Република България;
чл. 6, б. „е“ - когато обработването е необходимо за целите на
легитимните интереси на администратора (67 ОУ „Васил Друмев“,
град София).
3. Събиране на лични данни на родителите на учениците
и на учениците
67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София събира следните категории
лични данни:
три
имена,
ЕГН,
постоянен/настоящ
адрес
на
родителя/настойника;
номер на телефон и имейл на родителя/настойника – използват се
за връзка (при необходимост);
три имена, ЕГН, данни за личния лекар на детето (ученика) и др.
Сроковете за обработване на тези лични данни са:
а) във времевия интервал от началото на постъпването на ученика в
училището до неговото напускане;
б) регламентирани в нормативната уредба, касаеща сроковете за
съхранение на училищната документация.
4. Обработване на лични данни, получени чрез видеонаблюдение
Събирането на такива лични данни се извършва на определени места
в 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София с цел защита на легитимните интереси
на училището, свързани с обезпечаване сигурността на помещенията, на
персонала на училището, на неговите ученици, родители и други
посетители.
Личните данни, които се обработват са:
данни за физиономията и общият външен вид на човек (от
персонала на училището, ученик, родител или друг посетител), който
се намира на определени места в училището;
данни за действията на човек (от персонала на училището, ученик,
родител или друг посетител), намиращ се на определени места в
училището.
Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от един месец след
заснемането.

5. Предоставяне личните данни на родителите и на децата им, ученици
в 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София
67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София, при наличието на правни
основания, може да предоставя (разкрива) Вашите и на детето/цата Ви
лични данни на определени получатели като:
компетентни държавни и общински органи (полиция, местни
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни, медицински институции и др.) по предвидените от
българското законодателство ред и условия;
съдебни органи при провеждане на съдебно разследване - по
предвидените от българското законодателство ред и условия;
други получатели - при наличието на основания, предвидени в
българското законодателство;
трети държави или международни организации - по реда и
условията, визирани в чл. 44-46 и 48-49 от Регламент (ЕС) 2016/679.
За всички случаи на предоставяне на Ваши и на детето/цата Ви
лични данни на конкретни получатели своевременно ще бъдете
уведомявани.
6. Запознаване с правата Ви като субекти на данни
Тези права, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, са:
правото на достъп до Вашите и на детето/цата Ви лични данни,
обработвани от 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София, вкл. да искате
информация с какви лични данни разполага администратора (67 ОУ
„Васил Друмев“, гр. София) към даден момент (чл. 15 от
Регламента);
правото на коригиране на неточни лични данни от страна на
администратора (67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София) или на
попълване на непълни лични данни (чл. 16 от Регламента);
правото на изтриване („да бъдете забравени“) – при наличието на
определени основания (посочени в чл. 17 от Регламента) можете да
поискате личните данни, които съхраняваме за Вас и за детето/цата
Ви, да бъдат изтрити от нашите регистри;
правото на ограничаване на обработването на Вашите и на
детето/цата Ви лични данни – при наличието на определени
обстоятелства (посочени чл. 18, § 1, б. „а“-„г“ от Регламента);
правото на преносимост – съгласно чл. 20, § 1 и 2 от Регламента
имате право да получите от 67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София
Вашите и на детето/цата Ви лични данни, които Ви засягат, или да ги
прехвърлите на друг администратор (институция, организация,
дружество);
правото на възражение срещу обработването на Вашите и на
детето/цата Ви лични данни в случаите, предвидени в чл. 21, § 1 от
Регламента;

правото да не бъдете обект на решение, основаващо се
единствено на автоматизирано решение, включващо профилиране,
което поражда правни последици за Вас и за детето/цата Ви или Ви
засяга в значителна степен (чл. 22, § 1 от Регламента);
правото на оттегляне на съгласието си за обработване на
Вашите и на детето/цата Ви лични данни за целите на директния
маркетинг – имате право по всяко време да оттеглите Вашето
съгласие за обработване на Вашите и на детето/цата Ви личните
данни (чл. 7, § 3 от Регламента);
правото на подаване на жалба до надзорен орган и правото на
ефективна съдебна защита срещу надзорен орган (чл. 77 и 78 от
Регламента);
правото на ефективна съдебна защита срещу администратора
(67 ОУ „Васил Друмев“, гр. София) или обработващ лични данни
(чл. 79 от Регламента);
правото на обезщетение и отговорност за причинени вреди (чл.
82 от Регламента).

Длъжностното лице по защита на данните в 67 ОУ
„Васил Друмев“, гр. София е Юрий Чакъров, към когото
можете да се обърнете с въпроси.
В случай на несъгласие с начина, по който обработваме
Вашите и на детето/цата Ви личните данни, имате право да
подадете жалба на място в Комисията за защита на личните
данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, или
по електронна поща: kzld@cpdp.bg

