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 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

I. Въведение: 

С настоящия документ Школа „Питагор“ – център за извънучилищно обучение, собственост на ЕТ 

„Евгений Неделчев“, в качеството си на администратор на лични данни, заявява своята политика 

за поверителност относно защитата на лични данни, които събира и обработва.   

 

Категории субекти, за които се събират личните данни: 

 Клиенти – данни за обучаемите в Школа „Питагор“ и техните законни представители – 

родители/настойници (когато това е приложимо) 

 Персонал - Преподаватели и служители, назначени на трудово правоотношение и/или 

граждански договори 

 

Личните данни, които се събират, целите на обработването им, начините на съхранението им, са 

изложени в:  

 Уведомление за поверителност – клиенти;  

 Уведомление за поверителност – персонал.  

 

В качеството си на администратор на лични данни се ангажираме да обработваме и защитаваме 

личните данни при изпълнение на дейността си отговорно, по прозрачен начин, законосъобразно, 

целесъобразно и добросъвестно, гарантирайки правата на нашите клиенти и персонал. Споделяме 

и спазваме принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и прилагаме най-стриктни мерки и всички 

необходими процедури, за да осигурим защита на личните данни. 

 

II. Дефиниране на понятията: 

За целите на настоящата Политика на поверителност понятията по-долу имат следните значения:  

1. „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или 

физическо 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, специфична за физическата, 

физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или 

социалната идентичност на това физическо лице; 

2. „Субект на данни“ – физическо 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, специфична за 

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

културната или социалната идентичност на това физическо лице; 

3. „Приложимо законодателство“ – Законодателството на Европейския съюз и на Република 

България, което се отнася към защитата на лични данни;   

4. „Регламент (ЕС) 2016/679“ - 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/ЕО 
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(Общ регламент относно защитата на данни), обнародван в Официален вестник на Европейския 

съюз на 4 май 2016г.; 

5. „Надзорен орган“ – независим публичен орган, отговорен за наблюдението на прилагането на 

Регламент (ЕС) 2016/679 – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);  

6.  „Обработване“ – 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; 

7. „Ограничаване на обработването“ – маркиране на съхранявани лични данни с цел 

ограничаване на обработването им в бъдеще; 

8.  „Регистър с лични данни“ – всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се 

осъществява съгласно определени критерии в съответствие с вътрешните правила за защита на 

личните данни; 

9. „Трета страна“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, 

различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни или лицата, които 

под прякото ръководство на администратора или на обработващия данни имат право да 

обработват личните данни; 

10. „Съгласие на субекта на лични данни“ – 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; 

11. „Нарушение на сигурността на лични данни“ – 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; 

 

III. Основни принципи при обработването на личните данни: 

Събирането и обработването на лични данни е в съответствие с посочените принципи за 

обработване на лични данни в чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Всички служители в Школата се 

задължават да спазват тези принципи.  

 

Принципи: 

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - личните данни се обработват 

законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните. 

 

Ограничение на целите - личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни 

цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. 

 

Свеждане на данните до минимум - личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до 

необходимото във връзка с целите, за които се обработват.  
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Точност - личните 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.  

 

Ограничение на съхранението - личните данни се съхраняват по начин, позволяващ 

идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за 

които те се обработват. 

 

Цялостност и поверителност - личните данни се обработват по начин, който гарантира 

подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или 

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

прилагат подходящи технически или организационни мерки.  

 

IV. Права на физическите лица, субекти на лични данни: 

Физическите лица, чиито данни се обработват, имат право на: 

1. Прозрачна информация относно използването на личните им данни; 

1.1.Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е 

целесъобразно и с електронни средства. Ако субектът на данни е поискал това, 

информацията може да бъде дадена устно, при положение, че идентичността на субекта на 

данни е доказана с други средства.  

1.2. Информацията, както и всяка комуникация и необходими действия по членове 2 - 8 се 

предоставят безплатно. Когато исканията на субекта на данни са явно неоснователни или 

прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Школата може или да наложи 

разумна такса, като взема предвид разумните разходи за предоставяне на информацията или 

комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприема 

действия по искането. 

1.3.Школата преценява за всеки отделен случай дали даденото искане е явно неоснователно 

или прекомерно. 

2. Достъп до отнасящите се за тях данни: 

2.1. При поискване Школата предоставя на физическите лица, субекти на лични данни, 

следната информация:   

2.1.1. Потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, или не; 

2.1.2. Копие от личните данни на лицето, които се обработват от Школата; 

2.1.3. Информация относно обработваните данни. 

2.2. Информацията относно обработваните данни по 2.1.3. включва следното: 

2.2.1. Целите на обработването; 

2.2.2. Съответните категории лични данни; 

2.2.3. Когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а 

когато това е невъзможно, критериите, използвани за определяне на този срок; 

2.2.4. Съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни 

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

данните, или да се направи възражение срещу такова използване; 

2.2.5. Правото на жалба до надзорен орган; 
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2.2.6. Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична 

информация за техния източник. 

2.3. Информацията относно обработваните данни се предоставя на субектите на данни 

посредством уведомление за поверителност.  

2.4.При искане от субекта на данни, Школата може да предостави копие от личните данни, 

които са в процес на обработване.  

2.5. При предоставяне на копие от лични данни Школата не може да разкрива: 

2.5.1. Лични данни на трети лица, ако същите не са изразили изричното си съгласие за 

това; 

2.5.2. Данни, които представляват конфиденциална информация, търговска тайна или 

интелектуална собственост; 

2.5.3. Друга информация, защитена съгласно приложимото законодателство. 

2.6.Предоставянето на достъп на субектите на лични данни не може да влияе неблагоприятно 

върху правата и свободите на други лица или да доведе до нарушаване на нормативно 

задължение на Школата.  

2.7.При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, Школата аргументира отказа си и 

информира субекта за правото му да подаде жалба до Комисията за защита на личните 

данни (КЗЛД).  

3. Право на коригиране и изтриване:  

3.1.Субектът на данни има право да поиска от Школата личните му данни да бъдат коригирани, 

в случай че те са непълни или неточни;  

3.2.При удовлетворено искане за коригиране и/или изтриване на личните данни, Школата 

уведомява другите получатели, на които са били разкрити лични данни (като доставчици на 

услуги), така че те да могат да отразят измененията.  

3.3. Субектът на данни има право да поиска от Школата изтриване на свързаните с него лични 

данни, когато е приложимо някое от следните основания: 

3.3.1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин; 

3.3.2. Субектът на данни оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването 

на данните, и няма друго правно основание за обработването им; 

3.3.3. Субектът на данни възразява срещу обработването на данните му и няма законни 

основания за обработването, които да имат преимущество; 

3.3.4. Субектът на данни възразява срещу обработването на данните за целите на 

директния маркетинг; 

3.3.5. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 

3.3.6. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение; 

3.3.7. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679. 

3.4. Дружеството не се задължава да изтрие личните данни, до колкото обработването е 

необходимо:   

3.4.1. За Упражняване на правото на свободата на изразяването и правото на информация;  

3.4.2. За спазване на правно задължение на Школата; 
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3.4.3. По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие 

с член 9 параграф 2, букви з) и и), както и член 9 параграф 3 от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

3.4.4. За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически 

изследвания или за статистически цели съгласно член 89 параграф 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679, до колкото съществува вероятност право на изтриване да направи 

невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; 

3.4.5. За установяване, упражняване или защита на правни претенции. 

4. Право на ограничаване на обработването: 

4.1.Субектът на лични данни има право да изиска от Школата ограничаване на обработването, 

когато се прилага едно от следните: 

4.1.1. Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който 

позволява на Школата да провери точността на данните; 

4.1.2. Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да 

бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 

4.1.3. Школата 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; 

4.1.4. Субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимните 

интереси на Школата и тече проверка, която да установи дали законните основания 

на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните. 

4.2.Школата може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за 

следните цели:  

4.2.1. За съхранение на данните със съгласието на субекта на данните; 

4.2.2. За установяване, упражняване или защита на правни претенции; 

4.2.3. За защита на правата на друго физическо лице; 

4.2.4. Важни основания от обществен интерес; 

4.3.Когато субектът на данни е изискал ограничаване на обработването съгласно 4.1., Школата 

го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.  

5. Право на преносимост на данните: 

5.1.Субектът на лични данни има право да получи личните данни, които го засягат и които той 

е предоставил на Школата в структуриран, широко използван и пригоден за машинно 

четене формат. 

5.2. При поискване от субекта, личните данни могат да бъдат прехвърлени на друга 

администратор, когато това е технически осъществимо. 

5.3. Субектът на лични данни може да упражни правото на преносимост, когато: 

5.3.1. Обработването на лични данни е основано на съгласието на субекта на лични данни 

или на договорно отношение; 

5.3.2. Обработването се извършва по автоматизиран начин; 

5.4.Правото на преносимост на данните не може да влияе неблагоприятно върху правата и 

свободите на други лица. 

6. Право на възражение: 
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6.1.Субектът на лични данни има право на възражение срещу обработване на личните данни, 

отнасящи се до него, когато обработването е на едно от следните основания:  

6.1.1. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или 

при изпълняването на специални правомощия, които са предоставени на 

администратора; 

6.1.2. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Школата или на 

трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или 

основните права и свободи на субекта на данните, които изискат защитата на 

личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете; 

6.1.3. Обработването на данни включва профилиране. 

6.2.Школата 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.  

6.3. Когато обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни 

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

отнасящи се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е 

свързано с директния маркетинг. Когато субектът на лични данни възрази срещу 

обработването за целите на директния маркетинг, обработването за тези цели се прекратява.  

7. Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения: 

7.1.В случаите, когато Школата взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или 

не включващи профилиране, които пораждат правни последствия за субекта на данните или 

по подобен начин го засяга в значителна степен, субектът на данни има право да поиска 

преразглеждане на решението с човешка намеса, да изрази гледната си точка и да оспори 

решението. 

7.2.Школата предоставя на субекта на лични данни, обект на автоматизирано вземане на 

решения, съществена информация, относно използваната логика, както и значението и 

предвидените последствия от това обработване на данни за субекта.  

8. Право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време с искане, отправено 

до Школата.  

 

V. Упражняване на правата на субектите на лични данни:  

1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата си чрез подаване на писмено искане за 

упражняване на съответното право.  

2. Искания за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по 

следните начини: 

2.1. По електронен път – на имейл адрес: contact@pitagor.org; 

2.2. На място в офиса на Школата – адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А; 

2.3. По пощата – на адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ 2А; 

3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа: 

3.1. Идентификация на лицето – име и ЕГН; 

3.2. Контакти на лицето за обратна връзка – телефон, електронна поща; 

3.3. Искане – описание на искането. 
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4. Школата предоставя информация за предприетите действия без ненужно забавяне в срок от 

един месец от получаването на искането. 

5. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се вземе предвид 

сложността и броя на исканията от субекта на лични данни. Школата информира субекта на 

данни за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаването на искането, като 

посочва и причините за забавянето. 

6. Школата не се задължава да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира 

субекта на данните.  

7. Школата може да поиска допълнителна информация, необходима за потвърждаване на 

самоличността на субекта на данните, когато са налице основателно опасения относно 

самоличността на субекта, който подава искане.  

8. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се 

предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.  

 

VI. Отговорности на Школата: 

1. Ръководството на Школата има отговорността да гарантира спазването на Регламент (ЕС) 

2016/679 и настоящата Политика на поверителност. 

2. Служителите на Школата имат отговорността да реализират и контролират спазването на 

принципите на обработка на лични данни и да контролират спазването на тези принципи. 

3. Всеки служител на Школата, който има достъп до лични данни, носи отговорността, че 

обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да борави с данните 

като поверителни. 

4. Служителите, които обработват лични данни, преминават първоначално и периодични 

обучения в сферата на защитата на личните данни и се запознават с Приложимото 

законодателство.  

5. Когато се предвижда нова форма на обработка на данните или адаптиране на вече 

съществуваща система, която би довела до използване на лична информация за цел, различна 

от тази, за която първоначално е била събрана, ангажираните лица трябва да се консултират, за 

да гарантират, че обработването ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 

2016/679.  

 

VII. Допълнителни разпоредби:  

Неразделна част от настоящата Политика за поверителност са: 

1. Уведомление за поверителност;  

2. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

VIII. Преглед на политиката:  

1. Настоящата Политика за поверителност е утвърдена от собственика на Школа „Питагор“ – ЕТ 

„Евгений Неделчев“ на 23.05.2018г. и влиза в сила от 25.05.2018г.  

2. Настоящата Политика за поверителност ще бъде преразглеждана периодично и при 

необходимост ще бъде променяна, за да се гарантира непрекъснатото спазване на Регламент 

(ЕС) 2016/679. 


