
Политика  

за защита  

на личните данни 

 
      Основно училище „Стоян Михайловски”, вписано в търговския регистър с 

ЕИК 000087674 събира и обработва Вашите лични данни като администратор на 

лични данни, съгласно Общия регламент относно защитата на данните 

(Регламент (ЕС) 2016/679). Основно училище „Стоян Михайловски” внимателно 

съблюдава защитата на Вашите лични данни, съгласно изискванията 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. Настоящата 

политика за защита на личните данни е в сила от 25.05.2018г. и е изцяло 

съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните 

(GDPR). Политиката има за задача да рaзясни на достъпен език метода по 

събиране и използване на лични данни на потребители, събирани в Основно 

училище „Стоян Михайловски” и чрез сайта www.oustmihaylovski.org 

   ОУ „Стоян Михайловски” не събира лични данни, които не са доброволно 

представени, съгласно изискванията на Общия регламент, относно защитата на 

данните (GDPR). По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши (и/или на 

Вашите деца) лични данни можете да се свържете с нас на телефон 052/510-357, 

както и да ни пишете на адрес гр. Варна ж.к. „Владислав Варненчик” ІІ 

микрорайон пощ. кутия 9023, или имейл адрес oustmihaylovski@abv.bg 

 

КАКВИ СА НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ 

ДАННИ? 

 

 да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност; 

 да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни; 

 да документираме обработването на личните данни; 

 да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване 

на съгласие. 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

      Основно училище „Стоян Михайловски” много внимателно съблюдава 

защитата на Вашите лични данни, съгласно изискванията на Общия регламент 
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относно защитата на данните (GDPR). С помощта на множество системи и 

технологии за сигурност, ние осигуряваме защитата на Вашите лични данни от 

неоторизирани страни, употреба и публикации. Политиката на ОУ „Стоян 

Михайловски” за боравене с лични данни следва следните основни принципи: 

 Събиране само на необходими лични данни. 

 Предоставяне и обработване на лични данни само и единствено за цели, свързани 

с основната дейност на училището. 

 Ограничаване на достъпа до лични данни само до персонал, ангажиран с тяхното 

обработване. 

 Събиране на личните данни на децата само и единствено от техните законни 

представители. 

 Подготвяне на децата за внимателно боравене с техните лични данни в интернет. 

 При събиране, обработване, съхранение и унищожаване на лични данни се 

спазват принципите и целите, залегнали в Регламента за защита на лични данни, 

в съответствие със ЗПУО, Наредба № 8/11.08.2016 год. и всички нормативни 

актове и изисквания, свързани с дейността на училището 

 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 

 

       Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само 

толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги 

събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със 

Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този 

срок личните данни се унищожават по определения ред. 

ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЧНИТЕ ДАННИ? 

 

      Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме 

строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен 

достъп. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен носител и в 

електронен вид. Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и 

персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се 

съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и 

оборудвани със сигнално-охранителна техника. 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

    Ако ОУ „Стоян Михайловски” има нужда от Вашите лични данни, за да се 

свърже с Вас или да Ви предостави услуга или информация, която сте поискали 

(напр. искане за получаване на информация или друго искане) или да Ви поиска 

информация, свързана с дейността на образователната институция, то тогава ще 

бъдете помолени да предоставите доброволно своите лични данни. Личните 

данни, които ОУ „Стоян Михайловски” събира могат да включват име, телефон, 

длъжност, имейл, адрес за връзка, официален адрес, адрес по местоживеене, 

данни, необходими за сключване на договор за обучение, както и всяка друга 

информация, която е представена доброволно от носителя на правото на защита 

на личните данни. 



    Този сайт (www.oustmihaylovski.org) може да събира определена информация 

за посещенията на потребителите , като например име на интернет доставчик, 

дата и час на посещение в уебсайта, IP адрес. Тази информация е нужна, за да се 

анализират тенденциите по начин, който да отговаря на нуждите и 

потребностите на нашата аудитория. 

 

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

    Личните данни, които събираме в Основно училище „Стоян Михайловски” и 

чрез този уеб сайт ще бъдат използвани за идентифициране, както и за да Ви 

бъде предоставена услуга, която сте поискали и сте потвърдили. 

    Когато постъпи информация от Ваша страна или посетите този сайт, Вие се 

съгласявате, че ОУ „Стоян Михайловски” може да използва Вашите лични 

данни, за да осъществи контакт с Вас, или да ви осигури важна информация или 

услуга, свързана с нашата дейност и която Вие сте поискали. Когато постъпи 

информация от Ваша страна или посетите този сайт, Вие се съгласявате, че ОУ 

„Стоян Михайловски” може да Ви изпраща и друга информация, свързана с 

дейността на училището и че образователната институция може да споделя 

Вашите данни със свои партньори, които също могат да Ви изпращат 

информация, свързана с нашата дейност. 

    ОУ „Стоян Михайловски” и свързаните с него лица могат да споделят тази 

информация помежду си и да я използват, съгласно настоящата Политика за 

защита на личните данни и в съответствие с изискванията на Общия регламент, 

относно защитата на данните (GDPR). Те могат и да я комбинират с друга 

информация, за да предоставят и подобрят представянето на дейността си. 

Възможно е ОУ „Стоян Михайловски” да използва личната Ви информация за 

вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за 

усъвършенстването на дейността и комуникацията с аудиторията на ОУ „Стоян 

Михайловски”. 

    При данните, свързани с обучението, предоставянето на личните данни е 

задължително договорно изискване, както и изискване, необходимо за сключване 

на договор. 

 

   Данни, които са необходими за заявление за обучение са: 

 Три имена на родител (законен представител), с когото се сключва договор; 

 ЕГН на родител (законен представител), с когото се сключва договор; 

 Данни за степен на образование и професионален статус на родител; 

 Три имена на детето, което следва да бъде записано; 

 ЕГН на детето, което следва да бъде записано. 
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   Данни, които са необходими за изпълнение на заявление за обучение са: 

 Имейл адрес на родител (законен представител); 

 Телефонен номер и адрес на родителите – необходими за комуникация и спешни 

случай; 

 Данни за здравословно състояние на детето – изискване на Министерството на 

образованието и други държавни и общински институции; 

 Дата на раждане, месторождение и адрес на детето – за идентифициране, 

издаване на свидетелство за завършен образователен етап, записване за 

състезания и транспортна услуга. 

 

НА КОГО И ЗА КАКВО ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЕЦАТА? 

   Училището предоставя лични данни на следните организации: 

 Министерство на образованието и Регионален управление на образованието – 

Варна – по силата на Закон за предучилищно и училищно образование. 

 За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за 

предотвратяване на измама или престъпление 

 Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление. 

 Транспортни фирми – за изпълнение на транспортна услуга – едно име, телефон 

на родител и адрес на местоживеене. С транспортните фирми имаме договорени 

отношение, в които те декларират, че спазват изискванията за съхранение на 

лични данни. 

 Спортни и академични състезания. Предоставените лични данни на децата са с 

цел идентифициране – трите имена, дата на раждане, клас. Всички състезания, на 

които ходим, са одобрени от РУО, което отговаря за спазване на законовите 

разпоредби, включително и отговорното обработване на предадените лични 

данни. 

 Ако се налага да дадем лични данни на други организации, правим всичко 

необходимо от наша страна да ги защитим. 

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА 

   Вие имате следните права във връзка с личните данни на Вас и Вашите деца: 

 Прозрачна информация и комуникация. 

 Преглед, включващ информация относно целите на обработването, съответните 

категории лични данни, получателите или категориите получатели, пред които 

ще бъдат разкрити личните данни, предвиденият срок, за който ще бъдат 

съхранявани личните данни. 

 Коригиране и изтриване. 

 Право на жалба до надзорен орган. 

 Ако решите да се възползвате от някое от права си, моля, свържете се с нас по 

посочения имейл, за да Ви пратим формуляр. 

 С подписването на договор за обучение с нас, вие се съгласявате с обработването 

на подадените от Вас лични данни на Вас и Вашето дете. 



 

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ 

     Личните Ви данни се събират и съхраняват от ОУ „Стоян Михайловски” и 

Вие можете да изисквате достъп до тях или премахването им от базата данни, 

като се свържете с нас. 

 

КАКВИ ПРАВА ИМАТ ЛИЦАТА СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ? 

 Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от 

администратора); 

 Достъп до собствените си лични данни; 

 Коригиране (ако данните са неточни); 

 Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“); 

 Ограничаване на обработването от страна на администратора; 

 Преносимост на личните данни между отделните администратори; 

 Възражение спрямо обработването на негови лични данни; 

 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на 

субекта на данни са били нарушени. 

 

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

    Основно училище „Стоян Михайловски” си запазва правото за промени в тази 

политика, в случай, че това се наложи. Ако това се случи, обновената политика 

ще бъде незабавно публикувана на сайта ни. При разлика между тази политика и 

нормативен акт, приложима е законовата уредба. Препоръчваме регулярно да се 

преглежда тази политика, за да сте винаги информирани за това как ние 

защитаваме Вашите лични данни. 

 

 

 

 


