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    град Мездра 3100, област Враца, ул.”Георги Димитров”№32                       

                                           тел.: 0910/9-24-58 директор, 0910/9-23-25 канцелария 

       e – mail: vazov_school@abv.bg,  www.vazov-school.com 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

МАРИЕЛА  ГОРАНОВА: 

Директор на СУ „Иван Вазов” Мездра 

Заповед № РД-612/14.09.2020г 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

в Средно училище „Иван Вазов“ – град Мездра 

 

 С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация 

събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).  

По смисъла на Закона за защита на личните данни Средно училище „Иван Вазов“ – град Мездра 

е администратор на лични данни и е представлявано от Мариела Горанова - директор.  

Можете да се свържете с нас на адрес: град Мездра, тел. 0910/9 23 25 – канцелария  и 

+359 877 733 807, e-mail: vazov-school@vazov-school.com  

По всички въпроси, касаещи обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете с 

длъжностното лице за защита на личните данни в Средно училище „Иван  Вазов“ – град 

Мездра, Евгени Йоловски на тел. +359 877 658 883 , e-mail:  yolovski@vazov-school.com  

mailto:vazov_school@abv.bg
http://www.vazov-school.com/
mailto:vazov-school@vazov-school.com
mailto:yolovski@vazov-school.com
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Защо, как и какви Ваши данни събираме и обработваме?  

В Средно училище „Иван Вазов“ – град Мездра се събират и обработват само лични данни, 

които са свързани с нормалното функциониране на училището като образователна институция.  

Вашите лични данни се събират и обработват за:  

- попълването и воденето на задължителната училищна документация;  

- отчитане на резултатите от образователния процес;  

- издаване на свидетелства, дипломи, удостоверения и други документи, пряко свързани с 

дейността на институцията.  

Категориите лични данни, които се събират и обработват в Средно училище „Иван Вазов“ , град 

Мездра са :  

- адрес, телефон, електронна поща,  

ЕГН – на ученици и родители;  

- данни за здравословното състояние и физическата среда на учениците;  

- данни за квалификацията, трудовия стаж, здравословното състояние, идентифицирането и 

комуникацията с учителите, служителите и кандидатстващите за работа в училището;  

- необходими данни за идентифициране и контакт с контрагентите по договори.  

Събираните лични данни се обработват единствено за целите, които са посочени. Събирането и 

обработването на личните Ви данни от страна на Средно училище „Иван Вазов“ – град Мездра 

е законосъобразно и необходимо, защото е в изпълнение на нормативните документи в 

системата на образованието и трудовото право:  

- Закон за предучилищното и училищното образование;  

- Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование;  

- Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

 - Кодекс на труда и др.  
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На кого можем и сме длъжни да предоставим Вашите лични данни?  

Събираните и обработвани от на Средно училище „Иван Вазов“ – град Мездра, лични данни се 

предоставят на МОН, РУО, Държавна агенция за закрила на детето чрез попълване на данните в 

националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО). Достъп до обработваните лични данни имат и съответните държавни 

органи - съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по 

надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия. Вашите лични данни се 

обработват и от “ШКОЛО” ООД, в качеството на обработващ лични данни по силата и при 

условията на сключен договор за поддръжка на електронния дневник на на Средно училище 

„Иван Вазов“ – град Мездра.  

За какъв срок ще обработваме и съхраняваме Вашите лични данни?  

Съгласно нормативните изисквания на ЗПУО и Наредба № 8 от 11.08.2016г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование сроковете за 

обработване и съхраняване на данните Ви е:  

- данни за ученици и родители /адрес, ЕГН и др./, които се попълват в книгата за подлежащи на 

задължително обучение лица до 16 години - 50 /петдесет години/; 

- резултати от обучението на учениците и необходимите данни за попълване на реквизитите на 

лични картони, документи за завършен етап или степен на образование – 50 години;  

- данни за учениците и родителите, кото необходими реквизити на електронния дневник – 5 

години;  

- изображения от видеонаблюдение – 1 месец; 

- данни за здравословния статус на учениците – до завършване на обучението в гимназията или 

до преместване в друго училище.  

Какви са Вашите права като субект на лични данни?  

Наш приоритет е да Ви информираме за Вашите законови права и да гарантираме тяхното 

спазване. Като субект на лични данни Вие имате следните права, които ние стриктно спазваме 

при събирането и обработката на данните Ви:  

o Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;  

o Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез 

писмено заявление, отправено до нас;  

o Право на информация и достъп до личните Ви данни, които събираме и обработваме;  
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o Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;  

o Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;  

o Правото на преносимост на данните;  

o Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно 

или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която 

са били събрани и др.);  

o Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на 

които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване 

или ограничаване на обработването на личните данни.  

o Право да подадете жалба до надзорен орган, ако не сте доволни от начина, по който сме 

използвали личните Ви данни и смятате, че сме нарушили разпоредбите на Регламента.  

o Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. 

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: 

kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg 


