РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС

УТВЪРДИЛ:
ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
П
/ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОБРАБОТВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ВОДЕНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА РЕГИСТРИ СЪГЛАСНО ОБЩ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679) И ЗАКОН
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС
Утвърдени със Заповед № РД-10-91/25.05.2018г.
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящите правила определят реда, по който Областна администрация Бургас
събира, записва, организира, структурира, съхранява, адаптира или променя, извлича,
консултира, използва, разкрива чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който
данните стават достъпни, подрежда или комбинира, ограничава, изтрива, унищожава или
обработва по друг начин лични данни за целите на своята дейност.
(2) Областна администрация - Бургас е администратор на лични данни по смисъла на чл.
4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.
(3) Правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 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/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Чл. 2. Настоящите Правила уреждат:
(1) Принципите, процедурите и механизмите за събиране, обработка, съхраняване на
личните данни;
(2) Процедурите за уведомяване на надзорния орган в случай на нарушения в сигурността;
(3) Процедурите за администриране на искания за достъп до данни, коригиране на
обработваните данни, възражения и оттегляне на съгласия, както и администриране на искания за
упражняване на други права, които субектите на лични данни имат по закон;
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(4) Правата и задълженията на длъжностните лица, които обработват лични данни, и/ или
лицата които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични
данни, техните задължения и отговорност.;
(5) Видове регистри, които се водят от администратора/обрабоващия лични данни
(6) Права на Субекта на данни
(7) Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от
неправомерно обработване и в случай на инциденти, като случайно или незаконно унищожаване,
загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение;
(8) Техническите ресурси, прилагани при обработката на лични данни
(9) Оценка на въздействие и определяне нивото на защита на личните данни;
(10) Срок на съхраняване на личните данни и начина на определянето му
(11 )Предоставяне на данни на трети лица.
Чл. 3 Настоящите правила се утвърждават, допълват, отменят или изменят със заповед на
Областния управител на област Бургас.
Чл. 4 Администраторът обработва само законосъобразно събрани лични данни,
необходими за конкретни и точно определени цели, при съобразяване на принципите, свързани с
обработването на лични данни, прокламирани от Общия регламент за защита на личните данни, а
именно:
1. принцип на „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“ - личните данни са
обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на
данните;
2. личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се
обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
3. принцип на "свеждане на данните до минимум" - събраните данни са подходящи,
свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
4. принцип на точност - събраните данни са точни и при необходимост да бъдат
поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира
своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид
целите, за които те се обработват;
5. данните следва да са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на
субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват
личните данни;
6. принцип на „цялостност и поверителност“ - данните са обработвани по начин, който
гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу
неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или
повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
7. принцип на „отчетност“ - администраторът носи отговорност и е в състояние да докаже
спазването на принципите за обработване на лични данни.
Чл. 5 (1)Когато не са налице хипотезите на чл. 6, пар. 1, б. „б“ –„ е“ от Регламент 2016/679,
физическите лица, чиито лични данни се обработват от Областна администрация подписват
декларация за съгласие по образец (Приложение №2).
(2) Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, администраторът трябва да
е в състояние да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му
данни.
(3)Ако съгласието на субекта на данните е дадено в рамките на писмена декларация,
която се отнася и до други въпроси, искането за съгласие се представя по начин, който ясно да го
отличава от другите въпроси, в разбираема и лесно достъпна форма, като използва ясен и прост
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език.
(4) Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето
на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие
преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това.
Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.
Чл.6 (1) Право на достъп до регистрите с лични данни имат само служителите , на база
длъжностна характеристика, на които администраторът е възложил обработването на данни от
съответния регистър при условията на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.
(2) Работниците и служители носят отговорност за осигуряване и гарантиране на
регламентиран достъп до служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи лични
данни.
(3) Длъжностните лица нямат право да разпространяват информация за личните данни,
станали им известни при и по повод изпълнение на служебните им задължения.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ
Чл.7. Във връзка с осъществяване на своята дейност администраторът събира и обработва
следните категории лични данни:
(1) лични данни на служители/ работници и кандидати за работа - обработват се
"обикновени лични данни":
*Идентификация: име; ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон,
данни по лична карта или паспортни данни;
*Образование и професионална квалификация; данни, свързани с образование, трудов
опит, професионална и лична квалификация и умения;
*Здравни данни: здравословно състояние, ТЕЛК решения, медицински свидетелства,
болнични листове и всяка прилежаща към тях документация
*Други данни: свидетелство за съдимост, когато се изисква представянето му съгласно
нормативен акт, както и други данни, чието обработване е необходимо за изпълнение на правата
и задълженията на администратора като работодател;имотно състояние, финансово състояние,
участие и/ или притежание на дялове или ценни книжа, вещни права върху имоти и др.
Основание за законосъобразност на обработването: Спазване на законово задължение
(чл. 6, пар. 1, т. "в" от ОРЗД)
(2) лица по договори за услуги- обработват се "обикновени лични данни" - имена, датата
на раждане, телефон и ел. поща, а при желание от страна на клиента за фактура - имена, ЕГН,
паспортни данни, постоянен адрес;
Основание за законосъобразност на обработването: изпълнение на договорно
задължение (чл. 6, пар. 1, т. "б" от ОРЗД)
3) доставчици - обработват се "обикновени лични данни" (имена, адрес, електронна
поща), единен граждански номер, банкова сметка.
Основание за законосъобразност на обработването: Необходимо за изпълнение на
договорно задължение (чл. 6, пар. 1, т. "б" от ОРЗД)
(4)данни за служители и лица чрез видеонаблюдение - обработват се лични данни,
свързани с физическата идентичност на лицата (образ и звук)
Основание за законосъобразност на обработването: Легитимен интерес на
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администратора и жизненоважни интереси (чл. 6, пар. 1, т. "е" и б. "г" от ОРЗД)
(5) граждани – обработват се обикновени лични данни свързани име; ЕГН (дата на
раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, данни по лична карта или паспортни данни;
Спазване на законово задължение (чл. 6, пар. 1, т. "в" от ОРЗД)
Чл.8 Администраторът спазва забраната за обработването на лични данни, разкриващи
расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения
или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни,
биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за
здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на
физическото лице. Обработват се "чувствителни" лични данни на работници/служители, само
доколкото това е необходимо за изпълнение на специфичните права и задължения в областта на
трудовото и осигурително законодателство.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА
Чл.9.(1) Администраторът подържа и редовно актуализира вътрешен регистър на
дейностите по обработване на лични данни (Приложение1) в изпълнение на чл.30 от Регламента
със следната информация:
- името и координатите за връзка на администратора, на представителя на администратора
и на длъжностното лице по защита на данните, ако има такива;
- целите на обработването на личните данни;
- описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
- категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
включително получателите в трети държави или международни организации;
- когато е приложимо – предаването на лични данни на трета държава или международна
организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна
организация, документация за подходящите гаранции;
- предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
- общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.
- Основание за законосъобразност на обработването по чл. 6 от ОРЗД
- Източник на личните данни, местоположение на личните данни, на какъв носител се
подържа информацията
(2) При необходимост от поправка на личните данни, лицата предоставят такива на
длъжностното лице обработващо лични данни по негово искане, на основание нормативно
задължение.
(3) Освен на длъжностните лица, обработващи лични данни, правомерен е достъпът и на
длъжностните лица, пряко ангажирани с оформяне и проверка законосъобразността на
документите – Областен управител, Заместник областни управители, Главен секретар, Директор
на дирекция „АКРРДС” , директор на „АПОФУС“, както и на лицата, осъществяващи
технически дейности по обработка на документите. Обработващите лични данни са длъжни да
им осигурят достъп при поискване от тяхна страна.
(4) Правомерен е и достъпът на ревизиращите държавни органи, надлежно
легитимирали се със съответните документи - писмени разпореждания на съответния орган, в
които се посочва основанието, имената на лицата, като за целите на дейността им е необходимо
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да им се осигури достъп до регистрите.
Чл. 10 Обработващият лични данни:
- подпомага администратора при изпълняване на задълженията му по защита на личните
данни, като осигурява прилагането и поддържа необходимите технически и организационни
мерки и средства за осъществяване на защитата на данните;
- осигурява нормалното функциониране на системите за защита на личните данни;
- осъществява контрол през целия процес на събиране и обработване на данните;
- изпълнява всички задължения по докладване и управление на нарушения на сигурността
на данните;
- уведомява администратора своевременно за всички нередности, установени във връзка с
изпълнение на задълженията по обработване;
- унищожава данните от хартиените и техническите носители съгласно закона и сроковете
за съхраняване на данните или след съответния срок ги предаван на администратора за
унищожение;
(1) Областна администрация Бургас използва автоматизирана деловодна система в която
се съхраняват лични данни на потребителите на административни услуги.
В областна администрация се водят следните видове регистри, подробно описани в
Приложение 1 от настоящите правила.
Главен регистър за държавната собственост ; Спомагателен регистър за частна
държавна собственост
Регистър за компенсаторните инструменти;
Регистър на заявленията и актовете за достъп до обществена информация;
Регистър по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
Регистър „ Дневник за издаване на нови служебни книжки“
Регистър „Дневник на получени и съхранявани служебни книжки „
Регистър „Дневник на издадените трудови книжки“
Регистри „Служебни досиета и трудови досиета“
Регистър „Единна информационна система за управление на човешките ресурси“
Регистър „Уведомления за сключване, изменение и прекратяване на трудов договор“
Регистър на актовете и договорите за управление на имоти държавна собственост в
управление на областния управител
Регистър на договорите за разпореждане
Регистър „Декларация Обр№1 „Данни за осигурено лице“
Регистър на гражданските, административните и изпълнителни дела
Регистър за регистрация на делата по проучване
Регистър за водене на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи
класифицирана информация;
Регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на лицата,
допуснати за работа с класифицирана информация.
Регистър по закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Регистър АКСТЪР
Регистър „Дневник за посещенията в Областна администрация гр.Бургас“
Регистър на утвърдените от Областния управител протоколи на назначената със заповед
комисия за изплащане на обезщетения на бивши собственици на имоти, отчуждени за
национални инфраструктурни обекти, с влезли в сила решения на Министерския съвет на
Република България;
Регистър „Видеонаблюдение“
Регистър на военните паметници и паметни плочи в Област Бургас
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Регистър „Обществени поръчки“
Регистър „Военни паметници
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на
техните изменения.
Публичен регистър „Декларации“ КОНПИ
(2) Личните данни съдържащи се в регистрите и досиетата се набират при подаване на
искането до областния управител за придобиване, удостоверяване или установяване на вещни
права от заинтересованото лице по един от следните начини:
1. на хартиен носител – писмени документи – молби, заявления, документи, установяващи
вещни права, семейна идентичност, подадени от лицето;
2. от външни източници (от съдебни, финансови, осигурителни, данъчни и други
институции в изпълнение на нормативни изисквания);
3. устно интервю с лицето (в процеса на работа).
(3) Във всички случаи, когато е необходимо на основание нормативно задължение,
лицата, чиито данни задължително подлежат на обработка в регистъра, подават необходимите
лични данни на администратора и на длъжностното лице, назначено за обработването им обработващ лични данни.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 11 Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне едно от
следните условия изчерпателно изброени в чл.6 параграф 1 от Регламент (ЕС) /2016/ 679 (Общ
регламент относно защита на данните ):
- субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или
повече конкретни цели;
- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е
страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на
договор;
- обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага
спрямо администратора;
- обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на
субекта на данните или на друго физическо лице;
- обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
- обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или
на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или
основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, поспециално когато субектът на данните е дете.
Чл. 12 Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на администратор или
обработващ, без правно основание или в противоречие с принципите на Регламент (ЕС)
2016/679, администраторът/обработващият ги връща незабавно или ги изтрива, или унищожава в
срок от един месец от узнаването.
Чл. 13 В случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество, ако
субектът на данните е лице под 14 години, обработването е законосъобразно, само ако е дадено
съгласие от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.
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РАЗДЕЛ ПЕТИ
СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.14 Срокът за съхраняване на лични данни, които се обработват за осъществяване
дейността на Областна администрация са съобразени със изискванията на закона. Сроковете за
обработване са посочени таблично в Приложение 1.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ
Чл.15 (1)Всяко лице има право да иска достъп до своите лични данни, включително и да
иска потвърждение дали данните, отнасящи се до него, се обработват, да се информира за целите
на това обработване, категориите данни и за получателите на данните, както и за целите на всяко
обработване на лични данни, отнасящи се до него. За това подават писмено заявление, в това
число и по електронен път, лично или чрез упълномощено лице.
(2)Информацията се предоставя по всякакъв подходящ начин, включително по електронен
път. Като общо правило администраторът предоставя информацията в същата форма като тази на
искането.
(3) Информацията може да бъде предоставенa под формата на:
1.устна справка;
2.писмена справка;
3.преглед на данните от самото лице или негов пълномощник
4.предоставяне на исканата информация на технически и/или електронен носител
Чл.16 Всяко физическо лице има право да поиска заличаването, коригирането или
блокирането на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на
закона.
Чл.17 Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
(1) Субектът на данни 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 е приложимо някое от посочените по-долу основания:
- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или
обработвани по друг начин;
- субектът на данните оттегля своята декларация за съгласие, върху която се основава
обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се
прилага спрямо администратора;
(2) Алинея 1 не се прилага, доколкото обработването е необходимо:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, което се прилага спрямо
администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са предоставени на администратора;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания
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или за статистически цели;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Чл.18 Право на ограничаване на обработването
(1) Субектът на данните има право да изиска от администратора ограничаване на
обработването, когато се прилага едно от следното:
- точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, 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;
(2) Когато обработването е ограничено, 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.
(3) Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, администраторът
го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
Чл.19 (1) Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с
неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до
него. 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.
(2) Субектът на данни упражнява своите права чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/679
чрез писмено заявление отправено до администратора на лични данни. Администраторът на
лични данни приема, разглежда и отговаря в едномесечен срок на искания от субекти на данни за
упражняване на правата им и създава организация за прилагането им на практика, като при
поискване от субекта на данни осигуряване необходимите образци на заявления и води входящ
регистър
(3) Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното
лице, Областна администрация съобщава в 1-месечен срок от подаване на заявлението, респ.
искането.
(4) При подаване на искане за осигуряване на достъп, представляващият администратора
(Областен управител) разглежда заявлението за достъп и разпорежда на обработващия лични
данни да осигури искания от лицето достъп в предпочитаната от заявителя форма.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОТЧЕТНОСТ
Чл.20 Като взема предвид естеството, обхвата, контекста и целите на обработването,
както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица,
администраторът въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да
е в състояние да докаже, че обработването се извършва съответствие с нормативните изисквания.
Чл.21. Отчетността е задължение на администратора на лични данни и основен
инструмент за доказване изпълнението на релевантните правни изисквания.Отчетност е
способността във всеки един момент администраторът на лични данни да удостовери и докаже,
че обработва личните добросъвестно, законосъобразно и прозрачно за адекватни и
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пропорционални цели, с подходящо ниво на сигурност и защита.
Чл.22 Основните средства за спазване на принципа на отчетност са:
-поддържането на регистри на дейностите по обработване;
-определяне на длъжностно лице по защитата на личните данни;
-извършване на оценка на въздействието при наличие на висок риск за правата и
свободите на физическите лица;
-своевременно уведомяване на Комисията за защита на личните данни и субекта на
данните при нарушения на сигурността;
- полагане на усилия за минимизиране на вредите за засегнатото лице при наличие на
пробив в сигурността за съхраняваните лични данни.
РАЗДЕЛ ОСМИ
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ТЕХНИЧЕСКИ И
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.23 (1)Оценка на въздействието е необходима при всяко въвеждане на ключова система
или смяна на програма, която е свързана с обработване на лични данни, включително:
- първоначалното въвеждане на нови технологии или прехода към нови технологии;
- автоматизирано обработване, включително профилиране или автоматизиране вземане на
решения;
- обработване на чувствителни лични данни в голям мащаб;
- мащабно, систематично наблюдение на публично обществена зона
(2 ) За оценката се съставя протокол, който се предоставя при поискване от страна на
КЗЛД.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТ
ПРОЦЕДУРИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Процедура за обработване на лични данни,
Чл.24 Физическата защита в Областна администрация Бургас се осигурява чрез набор
от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран
достъп и защита на сградата и помещенията, в които се извършват дейности по обработване на
лични данни.
Чл. 25 (1) Основните организационни мерки за физическа защита в Областна
администрация включват:
1.определяне на помещенията, в които ще се обработват и съхраняват лични данни;
2. определяне на организацията на физическия достъп;
(2) Като помещения, в които ще се обработват лични данни, се определят всички
помещения, в които с оглед нормалното протичане на работния процес, се събират, обработват и
съхраняват лични данни. Достъпът до тях е физически ограничен и контролиран - само за
служители с оглед изпълнение на служебните им задължения и ако мястото им на работа или
длъжностната им характеристика позволява достъп до съответното помещение и съответния
регистър с лични данни. Когато в тези помещения имат достъп и външни лица, в помещенията се
обособява „непублична“ част, в която се извършват дейностите по обработване на лични данни,
която е физически ограничена и достъпна само за служители, на които е необходимо да имат
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достъп с оглед изпълнението на служебните им задължения, и „публична част“ – до която имат
достъп външни лица и в която не се извършват дейности по обработване, включително не се
съхраняват данни, независимо от техния носител.
(3) Личните данни, отнасящи се до лицата, заемащи служебни, трудови или граждански
правоотношения в Областна администрация Бургас, както и на кандидатите за работа, се събират
при и по повод набирането на служители, персонал. Данните на всеки работник и служител на
ОАБ се съхраняват в лични досиета, като някои данни могат да се съхраняват или обработват и
на технически носител. Данните от проведени конкурси и интервюта се съхраняват на
технически и/или хартиен носител, в зависимост от нуждата, на сигурно, обезопасено и
недостъпно за външни лица място.
(4) Личните досиета се подреждат в специални картотечни шкафове, находящи се в
кабинета на отдел Човешки ресурси. Данните на кандидатите за работа, които се съхраняват на
хартиен носител, се съхраняват в нарочни шкафове в кабинета на Човешките ресурси. Достъпът
до досиетата се предоставя само на лицата, отговарящи за човешките ресурси в
администрацията.
(5) Лицата, обработващи лични данни, предприемат всички организационно технически
мерки за съхраняването и опазването на личните досиета и класьорите с информация, в това
число ограничаване на достъпа до тях на външни лица и неоторизирани служители.
(6) Досиетата на работниците и служителите, както и данните на кандидатите за работа, не
се изнасят извън сградата на Областна администрация Бургас, освен ако закон или друг
нормативе
Процедура за обработване на лични данни, отнасящи се до потребители/граждани и
Доставчици на услуги
Чл.26 (1) Личните данни, отнасящи се до потребители на услуги/граждани, се събират при
подаване на заявление за предоставяне на услуга, при подаване на молба, жалба, искане за
издаване на удостоверение, предложение, сигнал, или сключване на договор с потребители на
услуги на Областна администрация н акт изисква това.
(2) Личните данни, отнасящи се до доставчици на услуги, се събират при сключване на
договор с доставчик на услуги, като обичайно личните данни се съдържат в текста на самите
договори.
Чл.27 (1) Основните технически мерки в Областна администрация Бургас включват:
- използване на сигнално-охранителна техника;
-Използване на ключалки и заключващи механизми;
- шкафове, метални каси,
-оборудване на помещенията с пожароизвестителни и пожарогасителни средства.
-Наблюдение с видеокамери в коридорите;
-Допускане на външни лица до помещенията на администрацията само със
служител от същата
(2) Документите, съдържащи лични данни, се съхраняват в шкафове или картотеки,
които могат да се заключват, като последните са разположени в зони с ограничен
(контролиран) достъп. Ключ за шкафовете притежават единствено изрично натоварените лица (с
изрична заповед или по силата на служебните им задължения и длъжностната характеристика).
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РАЗДЕЛ ДЕСЕТ
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Персонални мерки за защита
Чл.28 (1) Задължение на служителите да преминат обучение и да се запознаят с
нормативната уредба в областта на защитата на лични данни и настоящите Вътрешни правила,
като преминатото обучение и инструктаж с правилата за защита на личните данни се
удостоверява с подпис върху протокол за извършен инструктаж за защита на личните данни по
образец; Последващи обучения на персонала се провеждат периодично, за да се гарантира
познаване на нормативната уредба, потенциални рискове за сигурността на данните и мерките за
намаляването им.
(2) Забрана за споделяне на критична информация (идентификатори, пароли за достъп и
др.п..) между персонала и всякакви други лица, които са неоторизирани;
(3) Деклариране на съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните
данни.
Мерки за документална защита
Чл.29 (1)Областна администрация установява процедури по обработване на лични данни,
регламентиране на достъпа до данните, процедури по унищожаване и срокове за съхранение,
подробно разписани в тези Правила.
(2) Документите, съдържащи лични данни, сроковете за съхранение на които са изтекли и
не са необходими за нормалното функциониране на Областна администрация Бургас или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции, се унищожават по подходящ
и сигурен начин (напр. изгаряне, нарязване, електронно изтриване и други подходящи за целта
методи, съобразени с физическия носител на данните).
(3) Размножаването и разпространението на документи или файлове, съдържащи лични
данни, се извършва само и единствено от упълномощени служители,когато това е необходимо за
юридически нужди,възниква по изискване на закон и/или държавен орган, както и да бъдат
предоставяни само на лица, на които са необходими във връзка с извършване на възложена
работа
- Мерки за защита на автоматизирани информационни системи
Чл.30 (1) Защитата на автоматизираните информационни системи и/или мрежи в
Областна администрация Бургас включва набор от приложими технически и организационни
мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до системите и/или мрежите, в които се
създават, обработват и съхраняват лични данни.
(2) Основните мерки за защита на автоматизираните информационни системи и/или
мрежи, обработващи лични данни, включват:
1.Идентификация и автентификация чрез използване на уникални потребителски акаунти
и пароли за всяко лице, осъществяващо достъп до мрежата и ресурсите на администрацията.
Прилагането на тази мярка е с цел да се регламентират нива на достъп и да се въведе достъп,
съобразен с принципа „Необходимост да знае“;
2. Управление на документите, съобразено с ограничаване на достъпа до съответния
регистър единствено до лица, които са пряко натоварени и/или служебно ангажирани с неговото
водене, поддържка и обработка.
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Чл.31 (1) Когато компютърът е свързан в локална мрежа, достъпа през мрежата към
файлове, съдържащи лични данни се осъществява само от длъжностни лица с регламентирани
права.
(2) Всеки потребител в мрежата ползва за идентификация собствено потребителско име и
парола за достъп до програмната среда. Потребителското име се предоставя от системния
администратор на Областна администрация -Бургас, паролата се създава и променя от служителя
– потребител в мрежата. Настройка на всички работни станции в режим „автоматично
заключване на екрана“ при липса на активност повече от 15 мин, като по този начин гарантира,
че само упълномощени служители получават достъп до данните за изпълнение на възложените
им функции. При приключване на работното време служителите изключват локалния си
компютър.
(3) Използването и промяната на пароли, както и действията в случай на узнаване на
парола, се извършват в съответствие с плана за третиране на риска
Чл.32.(1) На служебните компютри се използват само програми, които са инсталирани от
системния администратор на Областна администрация гр. Бургас или за инсталирането на които,
същият е информиран.
(2) На служебните компютри не могат да бъдат използвани Skype, Facebook и други
подобни програми за комуникация, както и игри, които могат да станат причина за изтичане на
лични данни.
Чл.33. При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни следва
да се назначи комисия със задача: тестване и проверка възможностите на продукта, с оглед
спазване на Общ Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 и
изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от
неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.
Чл.34 (1)При необходимост от ремонт на компютърната техника, предоставянето ù на
сервизната организация да се извършва без устройствата, на които се съхраняват лични данни.
( 2). При съмнение или установяване на заразяване на компютърна система работещият с
нея е задължен да уведоми оторизираните от Ръководството на Областна администрация Бургас
лица и да преустанови всякакви действия за работа и/или изпращане на информация от заразения
компютър (чрез външни носители, електронна поща и/или други способи за електронна обмяна
на информация). До премахване на зловредния софтуер заразеният компютър следва да бъде
незабавно изолиран от вътрешните мрежи.
Чл.35 Служителите, на които със заповед на Областния управител на област Бургас е
възложено да сключат договор с Информационно обслужване” АД относно издаване на
универсален електронен подпис (УЕП), с който да подписват служебна кореспонденция от името
на Областна администрация гр. Бургас, нямат право да предоставят издадения им УЕП на трети
лица. На служителите се предоставя парола от „Информационно обслужване” АД.
Чл.36 (1)Електронните бази данни са защитени посредством логически средства за
защита, като антивирусна програма, която се обновява автоматично, защитни стени (firewalls) и
др.
(2) Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично с оглед
съхранение на информацията.
(3) Основната цел на архивирането е свързана с предотвратяване на загуба на
информация, свързана с лични данни, която би затруднила нормалното функциониране на ОАБ
(4) Начина на архивиране: информацията следва да бъде архивирана по подходящ способ
и на носител, извън конкретния физически компютър, и да позволява пълното възстановяване на
данните, в случай на погиване на техния основен носител
(5) Защитата на електронните данни от неправомерен достъп, повреждане, изгубване или
унищожаване, извършени умишлено от лице или в случай на технически неизправности, аварии,
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произшествия, бедствия, др., се осигурява посредством:
- антивирусни програми, проверки за нелегално инсталиран софтуер;
- периодични проверки на целостта на базата данни и актуализиране на системната
информация, поддържане на системата за достъп до данните;
(6) Съхранението на документите, архивирането/унищожаването на тези с изтекъл срок,
се извършва по реда на Закона за Националния архивен фонд, Правилника за документооборота,
координацията и взаимодействието на звената в Областна администрация гр. Бургас и
организация на административното обслужване на граждани и организации, вътрешни
документи на администрацията
Чл.37 С оглед защита на хартиените, техническите и информационните ресурси всички
служители са длъжни да спазват правилата за противопожарна безопасност.
Чл.38 Мерките, свързани с текущото поддържане и експлоатация на информационните
системи и ресурси на ОАБ, включват:
(1) Оценка на сигурността, включваща периодични тестове и оценки на уязвимостта на
мрежите и системите на ОАБ от външни и вътрешни атаки (Vulnerability test), включително оценка на
въздействието, адекватността на използваните мерки и способи за защита, както и препоръки за
нейното техническо и организационно подобряване. Оценката включва посочените аспекти и по
отношение сигурността на събираните, обработвани и съхранявани лични данни.
(2) Забрана за притежание и ползване на хардуерни или софтуерни инструменти от персонала
на ОАБ, които биха могли да бъдат използвани, за да се компрометира сигурността на
информационните системи. Към тази група се отнасят и инструменти, способстващи за нарушаване
на авторските права, разкриване на тайни пароли, идентифициране на уязвимост в сигурността или
дешифриране на криптирани файлове. Забранено е използването и на хардуер или софтуер, който
отдалечено наблюдава трафика в мрежа или опериращ компютър. За неоторизирано използване на
подобни инструменти служителят се наказва дисциплинарно, а ако нарушението е не само
дисциплинарно или представлява престъпление – и по предвидения за санкциониране на това
нарушение/престъпление ред.
Чл.39 По отношение на личните данни се прилагат и мерки, свързани с криптографска защита
на данните чрез стандартните криптографски възможности на операционните системи, на системите
за управление на бази данни и на комуникационното оборудване. Криптирането се използва и за
защита на личните данни, които се предават от Областна администрация- Бургас по електронен път
или на преносими носители
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТ
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
Чл.40 (1) Длъжностно лице по защита на данните се определя от Областния управител.
(2) Длъжностното лице по защита на данните изпълнява малко следните задачи:
-да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите,
които извършват обработване, за техните задължения по силата на настоящия регламент и на
други разпоредби за защитата на данни на равнище
- да следи за спазването на конкретните мерки за защита и контрол на достъпа съобразно
спецификата на водените регистри с лични данни;
- осъществява контрол по спазване на изискванията за защита на регистрите съобразно
действащото законодателство и настоящите вътрешни правила;
- поддържа връзка с Комисията за защита на личните данни относно предприетите мерки
и средства за защита на регистрите и подадените заявления за предоставяне на лични данни
- провежда периодичен контрол за спазване на изискванията по защита на данните и при
открити нередности взема мерки за тяхното отстраняване;
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(3) При изпълнението на своите задачи длъжностното лице по защита на данните
надлежно отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството,
обхвата, контекста и целите на обработката.
(4) Длъжностното лице по защита на личните данни не може да бъде освобождавано то
длъжност,нито санкционирано от администратора или обработващия лични данни за изпълнение
на своите задачи. Длъжностното лице по защита на личните данни се отчита пряко пред найвисшето ръководно ниво на администратора или обработващия лични данни.
(5) Длъжностното лице по защита на личните данни следва да документира действията си
върху хартиен и електронен носител, както и да изготвя годишен доклад за своята работа, който
представя пред Областния управител.
Чл.41 (1)Лицето по защита на личните данни има набор от задължения, сред които:
(2) Да информира и съветва администратора или обработващия лични данни и
служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните
актове за защита на личните данни;
(3) Да наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на
администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението
на персонала, участващ в операциите по обработване, и съответните одити;
(4)При
поискване да
предоставя съвети по
отношение на
оценката на
въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката;
(5) Да си сътрудничи с надзорния орган;
(6) Да действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, свързани с
обработването, включително предварителната консултация и по целесъобразност да се
консултира по всякакви други въпроси
РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТ
ПРОЦЕДУРА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 42. (1) Лицата, идентифицирали признаци на нарушение на сигурността на данните, са
длъжни да докладват незабавно на длъжностното лице отговорно за личните данни, като му
предоставят цялата налична информация.
(2) Длъжностното лице по защита на личните данни, отговорно за личните данни,
извършва незабавно проверка по подадения сигнал, като се опитва да установи дали е
осъществено нарушение на сигурността и кои данни са засегнати.
(3) Лицето, отговорно за личните данни, докладва незабавно на Ръководството на
Областна администрация Бургас наличната информация за нарушението на сигурността,
включително информация относно характера на инцидента, времето на установяването му, вида
на щетите, предприетите към момента мерки и мерките, които счита, че трябва да се
предприемат.
Чл. 43 (1) Лицето, отговорно за личните данни, организира уведомяването на КЗЛД.
(2) Уведомяването на КЗЛД следва да се извърши без ненужно забавяне и когато това е
осъществимо – не по-късно от 72 часа след първоначалното узнаване на нарушението.
(3) Уведомлението до КЗЛД съдържа следната информация:
(а) описание на нарушението на сигурността; категориите и приблизителният брой на
засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи
на лични данни;
(б) името и координатите за връзка на длъжностното лице , отговорно за личните данни;
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(в) описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността;
(г) описание на предприетите или предложените мерки за справяне с нарушението на
сигурността, включително мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.
(4) Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок
риск за правата и свободите на физическите лица, Лицето, отговорно за личните данни, без
ненужно забавяне и при спазване на приложимото законодателство уведомява засегнатите
физически лица.
Чл. 44. (1) Длъжностното лице води регистър в електронен формат на нарушенията на
сигурността, който съдържа следната информация:
(а) дата на установяване на нарушението;
(б) описание на нарушението – източник, вид и мащаб на засегнатите данни, причина за
нарушението (ако е приложимо);
(в) описание на извършените уведомявания: уведомяване на КЗЛД и засегнатите лица, ако
е било извършено;
(г) предприети мерки за предотвратяване и ограничаване на негативни последици за
субектите на данни на Областна администрация Бургас;
(д) предприети мерки за ограничаване на възможността от последващи нарушения на
сигурността.
Чл.45 (1) Всеки субект има право да подаде жалба до надзорния орган – Комисия за
защита на личните данни, ако счита, че обработването на лични данни отнасящи се до него
нарушава правни разпоредби.
2 Всеки субект на лични данни има право на ефективна съдебна защита срещу
администратор или обработващ лични данни, когато счита ,че правата му по Регламент 2016/679
са били нарушени в резултат на неправомерно обработване на личните му данни. Производствата
срещу областния управител на област Бургас като администратор се образуват с подаване на
жалба, чрез него пред Административен съд Бургас.
РАЗДЕЛ ТРИНАДЕСЕТ
ПРЕДОСТAВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
Чл.46 (1) Областна администрация- Бургас може при необходимост да предоставя лични
данни на трети лица, действащи в качеството на администратор на лични данни, въз основа на
законово основание и нужда от това.
(2) В случаите на предоставяне на данните на трети страни, Областна администрацияБургас:
(а) изисква достатъчно гаранции от администратора/обработващия за спазване на
законовите изисквания и добрите практики за обработка и защита на личните данни, освен
когато съответното трето лице е организация, която осъществява своята дейност по силата на
закона и ѝ е вменено законово задължение или обработва лични данни на базата на обществен
интерес;
(б) сключва писмено споразумение, ако е необходимо или друг правен акт с идентично
действие, който урежда задълженията на обработващия и отговаря на изискванията на чл. 28 от
Регламент (ЕС) 2016/679;
(в) информира физическите лица, чиито данни ще бъдат предоставени на трети страни.
(3) Обработване на лични данни от обработващи извън ЕС/ЕИП е допустимо само когато:
(а) Европейската Комисия е приела решение, потвърждаващо, че страната, към която се
извършва трансферът, осигурява адекватно ниво на защита на правата и свободите на субектите
на данни;
(б) Налице са подходящи мерки за защита като например Обвързващи Корпоративни
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Правила (ОКП), стандартни договорни клаузи, одобрени от Етичен кодекс за поведение на
служителите в Областна администрация) или сертификационен механизъм;
(в) Субектът на данни е дал своето изрично съгласие за трансфера, след като е
информиран за възможните рискове, или
(г) Трансферът е необходим за една от целите, изброени в ОРЗД, включително
изпълнението на договор със субекта, защита на обществения интерес, установяване и защита на
правни спорове, защита на жизненоважните интереси на субекта на данни в случаите, когато той
е физически или юридически неспособен да даде съгласие.
За всички неуредени в настоящите Вътрешни правила въпроси, са приложими
разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото
право на Европейския съюз и законодателството на Република България относно защитата на
личните данни,.

За целите на настоящите правила , използваните понятия имат следното значение:
Определения:
1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на 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 и умствената, икономическата,
културната или социалната 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 друга форма на
осигуряване на достъп до данните, 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;
4. „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че
личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се
използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на
технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с
идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
5. „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни,
достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е
централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски
принцип;
6. „администратор“ означава компетентният орган, който сам или съвместно с други
органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и
средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на
Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат
да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в националното законодателство;
7. „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
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8. „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или
друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване
в съответствие с правото на Република България, не се считат за получатели; обработването на
тези данни от тези публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните
съгласно целите на обработването;
9. „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността,
което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено
разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг
начин;
10 „данни за здравословното състояние“ означава лични данни, свързани с физическото
или психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги,
които дават информация за здравословното му състояние;
11. „надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на
Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на
личните данни, с които са въведени разпоредбите на Директива 2016/680 в съответното
национално законодателство, с цел да се защитят основните права и свободи на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и да се улесни свободното им движение в
рамките на ЕС. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните.
12.Съгласие – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено
указание за волята на субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващи
действие, което изразява съгласие за обработка на лични данни, свързани с него.
За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на 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/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и
Закона за защита на личните данни.
Областна администрация Бургас може да променя тези правила по всяко време.
Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
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