
ИНФОРМАЦИЯ  

предоставяна от СУ „Свети Константин-Кирил Философ” при събиране на 

лични данни от родители и ученици /навършили 16 години/,                                                                                                                
съгласно чл. 13  на Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета                    

/Общ регламент за защита на данните/ 

 В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679, в сила от 25.05.2018 

г., Ви предоставяме информация относно обработваните от СУ „Свети Константин – 

Кирил Философ” лични данни, предоставени  от родители/настойници или попечители  

и ученици /навършили 16 години/.    

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ”, със седалище и адрес на управление: 

град  Пловдив, ул. „Георги Кондолов” № 44
 А 

 е  администратор на лични данни по 

смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните 

данни в Република България  и като такова е отговорно да обработва Вашите лични 

данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.   

 За какви цели и на какво законово основание събираме и обработваме 

Вашите лични данни?  

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ” събира от Вас ограничени до 

необходимото лични данни  и обработва  единствено законно събрани такива, по 

смисъла на чл. 6 от Регламент ЕС 2016/679.  

 По- голямата част от личните данни, които събираме от Вас имат задължителен 

характер на предоставяне. Тези лични данни ние събираме, обработваме и съхраняваме 

с цел  да спазим законови задължения, които се прилагат спрямо училището:  

- За попълване на регистри и документи, водени от училището - книга 

за подлежащите на задължително обучение до 16 години, дневници, лични картони и 

други, подробно описани в Приложение № 2 към чл. 7, т. 2  от Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование Тези документи имат задължителни реквизити и изискват 

попълване на имена, ЕГН, адрес, място на раждане, снимка, данни за личния лекар на 

ученика - име, месторабота и телефонен номер; 

- За издаване на документи на притежателя на лични данни – 

служебни бележки, уверения, удостоверение за преместване, удостоверение за 

завършен клас или етап на образование, свидетелство за основно образование и 

диплома за средно образование и други, подробно описани в Приложение № 4 към чл. 

31 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование. Издаваните документи имат 

задължителни реквизити и изискват попълване на имена, ЕГН, адрес, място на раждане, 

снимка и др.;   

- За организиране на учебно-възпитателиния процес – издават се 

заповеди на основание чл. 259 от Закона за предучилищно и училищно образование, 



които могат да съдържат имена на ученици, форма на обучение, клас, основание за 

получаване на стипендия и нейния размер, наложени санкции при обучението и др.; 

- За организиране на  екскурзии, зелени училища, туристически 

пътувания и посещения на обекти с учебна цел – изготвят се съгласно чл. 4, т. 4а  и т. 

5 от Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование и чл. 15(1) от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование се изисква писмено съгласие от родител, съдържащо имената 

на родителя/настойника или попечителя и ученика- изготвят се списъци  с данни за 

трите имена на ученика, дата и година на раждане;     

- За осъществяване на безопасни условия на обучение и възпитание – 

извършват се инструктажи и се регистрират в  книги за инструктаж с  имената на 

учениците съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и 

реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- За осъществяване на приобщаващо образование – на основание чл. 71, 

ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН за и с цел оценка на 

индивидуалните потребности на ученик  се обработват имена, ЕГН, документи, 

съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на 

ученика, документи, издадени от съда, статуси от проведени изследвания и 

консултации - психологични, логопедични, медицински, становище от специален 

педагог , експертни решения, лична амбулаторна карта, съдържаща информация за 

проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват 

конкретно заболяване; 

- За извършване на анализ за здравословното състояние на учениците и 

проведените им през годината имунизации – на основание чл. 8 (1) от Наредба № 3 

от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата  ежегодно в  

началото на учебната година се представя на медицинския специалист от здравния 

кабинет в училището талон от личния лекар за здравословното и имунизационното 

състояние на ученика, който съдържа имена, практика и телефонен номер на личния 

лекар, имена на ученика и родителя, профилактични изследвания и имунизации; 

- За отпускане на стипендия за ученици – имена, успех на учениците, 

родствени връзки, имена и месторабота на родителите, доход и други според 

изискванията на Постановление № 328  от 21.12.2017 г. за условията и реда за 

получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование; 

- За осъществяване на здравното осигуряване на учениците – извършва 

се на основание чл. 40, (3), т 1 от Закона за здравното осигуряване  и се ползват се 

имената и ЕГН на учениците. 

- За  защита на жизнените интереси на учениците и гарантиране 

правото им  да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна,безопасна и сигурна 

среда – извършва се на основание чл. 171, ал 1 от ЗПУО и чл. 7, ал. 1 и 2. от Закона за 

закрила на детето като се обработват лични данни, получени чрез изображения и 

видеозаписи от  системите за видеонаблюдение на територията на училището. Записите 

от всяка камера се съхраняват до 3 седмици на записващи устройства и след това се 

унищожават.  

По време на провеждане на Държавни зрелостни изпити (ДЗИ) и изпити за 

ученици в самостоятелна форма на обучение се правят записи от видеонаблюдението 



във всяка от изпитните зали и на допълнително запаметяващо устройство, които се 

съхраняват в училището най-късно до края на учебната година и след това се 

унищожават. 

 

Събираме от Вас и лични данни, които имат доброволен характер на 

предоставяне. Евентуалният Ви отказ да ги предоставите би означавал отказ да 

използвате съответните услуги. Такъв тип лични данни събираме с цел: 

 

- За достъп до допълнителни ресурси на обучение –за ползване ресурсите 

на училищната библиотека се изисква регистрация, която ползва имената на учениците;  

- За реклама на училището – снимки, имена, клас на ученика, постижения 

и участия в различни изяви, отразявани в училищния вестник и сайта на училището;        

- За връзка и комуникация - адрес, телефонен номер и  електронната поща, 

които се събират с цел поддържане на връзка и комуникация между училището и 

семейството на ученика. 

 Как използваме Вашите данни в училището? 

 

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ” събира, обработва и съхранява 

личните Ви данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на 

личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС 

№ 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата за общите изисквания за 

мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 

2008 г.) и Училищната политика за защита на личните данни на физическите лица. 

 В някой случаи СУ „Свети Константин – Кирил Философ”  обработва 

чувствителни лични данни  отнасящи се до здравето на учениците. Единственото 

основание за събиране и обработване на чувствителни лични данни е законово 

задължение и след предоставено съгласие. 

 Лични данни на  деца под 16 години събираме само и единствено при наличие на 

законово задължение за това и след предоставено съгласие на лицето, което носи 

родителските отговорности за детето. 

 Достъп до личните Ви данни в училището имат упълномощени служебни лица в 

изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до 

лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е 

упълномощено, и е длъжно да работи с данните като поверителни. 

 Персоналните данни за учениците не се разкриват на трети лица без съгласието 

на родителя/ настойника или попечителя, освен ако това е задължително по закон или е 

в най-добрия интерес на детето.  

 

 Как споделяме Вашите данни с трети страни? 

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ”  има законово задължение да 

предоставя Ваши лични данни на: 

 Регионално управление на образованието - Пловдив и Министерство на 

образованието и науката;  

 Националната агенция по проходите за здравното осигуряване на учениците; 

 Социални работници и агенции; 



 Други училища – ако един ученик се премести от СУ „Свети Константин – Кирил 

Философ”  в друго училище; 

 Полиция и съдилища; 

 Туристически фирми и застрахователни компании; 

 Охранителната фирма на училището. 

 

 Как съхраняваме Вашите лични данни? 

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ”  съхранява Вашите лични данни на 

хартиени и технически носители и прилага нужните технически и организационни 

мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу 

неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане. 

   

 Колко дълго съхраняваме личните Ви данни? 

 СУ „Свети Константин – Кирил Философ”  съхранява Вашите лични данни 

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

 Регистрите и документите, водени от училището след приключването им се 

съхраняват в училищния архив в срок, регламентиран в Приложение № 2 към чл. 7, т. 2   

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

на предучилищното и училищното образование. След изтичане на този срок Вашите 

личните данни се унищожават.                                                                                                      

 Най-дългият срок за съхранение на Ваши лични данни е свързан със законовото 

ни задължение да издаваме дубликати на удостоверения, свидетелства за основно 

образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, 

съдържащи се в тях е 50 г.  

 Какви са Вашите права като субекти на лични данни? 

 Правото да бъдете информирани от училището във връзка с обработването на 

личните Ви данни, съгласно чл. 14 от Регламент ЕС 2016/679; 

 Право да искате достъп до обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 

15 от Регламент ЕС 2016/679;   

 Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, 

съгласно чл. 16 от Регламент ЕС 2016/679;  

 Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, 

съгласно чл. 17 от Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато:  

- няма законово или договорно основание за обработването им,   

- когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били 

събрани или обработвани,   

- при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се 

обработват само на основание изрично даденото съгласие на субект,   

- в други случаи, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни.  

  

 Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламент 

ЕС 2016/679;  

 



 Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте 

предоставили на Администратора, при условията на чл. 20 от Регламент ЕС 

2016/679;   

 

 Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от 

Регламент ЕС 2016/679;  

 

 Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и 

недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на 

съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на 

обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.  

  

 Правото на жалба  - подават се в писмен вид в канцеларията на училището. 

 


