РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
ОБРАБОТВАНИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И
ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,
Считано от 25 май 2018 г. се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС)
2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) 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/ЕО (Общ регламент относно защитата на
данните).
Областен управител на област Ямбол, в качеството си на администратор на
лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява
дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с
Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата
и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Работната група по
чл. 29 от Директива 95/46/ЕО.
В тази връзка отчитам, че за Вас е важно да разберете как се събира,
съхранява и използва предоставената от Вас информацията, представляваща лични
данни. Затова целта на настоящото Съобщение за поверителност на личните данни
е да бъдете информирани за извършваната обработка и за възможностите за
упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и
националното ни законодателство.
Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща
лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин в Областна
администрация Ямбол.


Лични данни, които се обработват в Областна администрация Ямбол
Видовете лични данни, които се обработват в Областна администрация
Ямбол, зависят от целта, за която се събират. Обикновено видовете лични данни
включват, но не могат да бъдат ограничени до: три имена, постоянен и настоящ
адрес, ЕГН, номер на личната карта, орган и дата на издаването й, електронен
адрес, телефон, образование, трудова дейност и др.
В случай че не бъде предоставена достатъчна информация, която да Ви
легитимира надлежно, съществува възможност да не успеем да изпълним договора
си с Вас, да не Ви предоставим заявената административна услуга или да не успеем
да изпълним законово регламентирана процедура.


Цели на обработката на личните Ви данни
В Областна администрация Ямбол може да се обработват Вашите лични

данни за следните цели: предоставяне на административни услуги, изпълнение на
договор, изпълнение на трудови и служебни правоотношения, конкурсни
процедури, издаване на административни актове, сключване на договори, както и
за установяване на връзка с Вас по телефон и за изпращане на кореспонденция по
повод подадени заявления.
Областна администрация Ямбол не прилага автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране на служителите си, потребителите на
административни услуги или договорни партньори.


Правно основание на обработката на личните Ви данни
Обработването е законосъобразно, само ако и доколкото е приложимо поне
едно от следните условия:
1. субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за
една или повече конкретни цели;
2. 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;
3. обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което
се прилага спрямо администратора;
4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните
интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
5. обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен
интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени
на администратора;
6. 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, по-специално когато субектът
на данните е дете, освен когато обработването, което се извършва от Областна
администрация Ямбол е свързано с изпълнението на законово регламентирани
задачи.
Когато е налице правно основание за обработване на лични данни, различно
от съгласието, напр. нормативно установено задължение на администратора на
лични данни или договор, не се попълва декларация за съгласие относно
предоставените лични данни. Така например при заявяване на административна
услуга правното основание за предоставяне на лични данни е нормативно
установено задължение – чл. 29, ал. 2 от АПК или специална правна хипотеза.
При всички положения обаче следва да предоставяте данните си с ясното
съзнание за причината поради, която го правите. Това се удостоверява с подписа
който полагате на заялението, което попълвате.
Обработването на специални категории лични данни (включително данни,
свързани със здравето) винаги се основава на самостоятелно основание.


Източници на лични данни
Основно личните данни, които се обработват в Областна администрация
Ямбол, се предоставят от Вас. Понякога може да бъдат получени лични данни за
Вас от трети страни, например държавни органи и органи на местното
самоуправление.



Съхранение на личните данни
Общият подход за съхранение на личните данни е да бъдат запазени за
толкова дълго време, колкото е необходимо, за да се удовлетвори целта, за която са
били събрани или предоставени от Вас, включително съобразно законово
регламентираните срокове и тези приети Номенклатурата на делата със сроковете
за тяхното съхранение.


Разкриване и трансфер на лични данни
Предоставените на администратора лични данни могат при необходимост –
правно основание, договор, нормативно изискване, задължение, да се разкриват
пред публични органи - НАП, НОИ, МВР, съдебни органи, контролни органи,
органи на местното самоуправление, държавни агенции, компетентни структури на
изпълнителната власт; във връзка с използването на куриерски и пощенски услуги
– приемане, пренасяне, доставка и адресиране на пратките се посочват следните
данни: име на получателя, адрес и наименование на населеното място; на
обработващ лични данни – IT компания, поддържаща информационна система или
компютърна програма, счетоводна къща.
Независимо от исканията на други органи, се следи за ограничаване на
разкриването на данни и свеждането му до неоходимия минимум, като се преценя
налице ли са нормативни предпоставки за предоставяне на данните на външен
субект, налице ли е съгласие на титуляра на данните, ако няма правно изискване за
предоставянето им и какви рискове поражда трансферирането на личните данни в
конкретния случай.
В общия случай, Областна администрация Ямбол не трансферира личните
Ви данни в други държави, в или извън Европейския съюз. Ако законово изискване
или друга причина наложат обратното, ще бъдете уведомени за това.


Сигурност на вашите лични данни
В Областна администрация Ямбол се предприемат разумни технически и
организационни мерки за защита на личните данни от случайно или незаконно
унищожаване, или от случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или
разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Мерките имат
за цел да гарантират поверителност, цялостност и наличност на предоставените
лични данни.
Вие също играете важна роля в защитата на сигурността на Вашите лични
данни и трябва да следите на кого разкривате личните данни и как защитавате
комуникациите и устройствата си.


Вашите права
По отношение на извършваните от администратора процеси на обработка на
личните Ви данни, имате следните права:
- право на достъп до личните Ви данни;
- право на коригиране или допълване на неточни или непълни данни;
- право на изтриване на лични дани, които се обработват
незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение,
оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани);
- да поискате преносимост на личните данни от един администратор на
дру - ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или

договор, правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от
субекта им, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност;
- да поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за
Вас лични данни, сроковете, предвидени за тяхното съхранение, както и лицата или
категориите лица, които имат достъп до тях източника на личните данни и дали той
е публично достъпен;
- право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор
между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за
установяването, упражняването или защитата на правни претенции
- да възразите срещу обработването на личните Ви данни.
За упражняване на посочените права следва да подадете до администратора
на лични данни заявление в свободен текст. За Ваше улеснение може да ползвате
образецът на Заявление за упражняване на права на субект на лични данни, което
можете да изтеглита от сайта на Областна администрация Ямбол:
http://yambol.government.bg или да получите в центъра за административно
обслужване на Областна администрация Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж
Папазов“ № 18. Заявлението може да бъде отправено на място в Областна
администрация Ямбол или по електронен път по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
Следва да имате предвид, че заявленията за упражняване на права се
разглеждат в 1-месечен срок от получаването им. Срокът може да бъде удължен с
още 2 месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията. В този случай ще
бъдете уведомени, както за удължаването на срока, така и за причините, които
налагат това.
Всеки субект на лични данни има право да подаде жалба до надзорния
орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2, ако счита че обработването на лични данни, отнасящи се до
него е в нарушение на относимите правни разпоредби.
Отделно от това, всеки субект на лични данни има право на 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 областен управител на област Ямбол като
администратор и обработващ лични данни се образуват с подаване на жалба чрез
него пред Административен съд Ямбол.


Свържете се с нас
Ако сте физическо лице, което е предоставило личните си данни за
обработване в Областна администрация Ямбол и имате конкретен въпрос или
притеснения относно обработването им, можете да се свържете с нас на e-mail:
region@yambol.government.bg , тел. 046/68-68-14, както и на адрес: гр. Ямбол, ул.
„Жорж Папазов“ № 18.

