ОБЩИНА “МАРИЦА” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Пловдив, бул. “Марица” 57A
e-mail:obshtina@maritsa.org

тел.: 032/ 907 800
факс: 032/ 951 934
web: www.maritsa.org

Декларация за поверителност и защита на личните данни

Административната дейност на Община „Марица“ се осъществява
при спазване на задължителните стандарти за качество на извършваните
административни услуги.
Като администратор на лични данни Община „Марица“ гарантира на
своите потребители на услуги, че предоставените лични данни от
физически лица ще бъдат обработвани и съхранявани единствено и само за
целта на извършване на конкретната административна услуга, при
стриктно спазване изискванията на Европейския регламент 2016/679 за
защита на личните данни /GDPR/.
Община „Марица“ администрира предоставените лични данни в
условията на законосъобразност, конфиденциалност и политика на
опазване неприкосновеността на личния живот на гражданите.
 За упражняването на официалните правомощия на Общината като публичен
административен орган.
 При сключване на договор или при предстоящо сключване на договор, по който
субектът на данните е страна.
 При законово задължение на Община „Марица“, регламентирано със законов
или подзаконов акт.
 В случай на необходимост да бъдат защитени жизнено важни интереси на
субекта на данни или друго физическо лице.
 При изпълнение на задача от обществен интерес.

Обработването на лични данни в Община „Марица“ е подсигурено с
необходимата физическа, персонална, документална и информационна
защита.

Длъжностното лице по защита на личните данни /DPO/:
Соня Кунева
Тел.032/907 890
Email: s.kuneva@maritsa.org

ОБЩИНА “М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Политика за поверителност на Община „Марица“
Обща информация
Защитата на личните данни засяга почти всички сфери от бизнеса и
обществения живот. Европейската комисия инициира нова правна рамка за
защита на личните данни в Европейския съюз. Считано от 25 май 2018 г. е в
сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент /GDPR/ относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни. Регламентът урежда правата на
физическите лица и задълженията на Администраторите на лични данни за
опазване неприкосновеността на личния живот на гражданите.
Настоящата политика за поверителност съдържа информация относно
обработването на лични данни на физическите лица от страна на Община
„Марица“, в качеството й на Администратор на лични данни и е насочена към
потребителите на услуги – субекти на данни.
Административната дейност на Община „Марица“ се осъществява при
спазване на задължителните стандарти за качество на извършваните
административни услуги, в това число и стандартите по отношение на защита на
личните данни, разписани в Регламент 2016/679 на Европейския парламент
/GDPR/.
Администратор: Община „Марица“
Пловдив, бул. „Марица“ 57А
Тел. 032 907 800
Е-mail: obshtina@maritsa.org
Длъжностното лице по защита на личните данни /DPO/:
Соня Кунева
Тел.032/907 890
Email: s.kuneva@maritsa.org

Какво да очаквате, когато обработваме Вашата лична информация?
Като декларираме, че ще обработваме Вашите лични данни при стриктно
спазване на законовите разпоредби, Администрацията на Община „Марица“ се
ангажира при събиране, обработване и съхранение на информация, която може
да съдържа Ваши лични данни да спазва следните принципи :










законосъобразност,
добросъвестност,
точност и цялостност на данните,
сведени до минимум данни, съотносими с целта на обработка,
целенасоченост, ограничение на обработката на данни само за целта на
предоставянето им
конфиденциалност и опазване неприкосновеността на личния живот
прозрачност на процесите по обработка на данни
ограничаване срока на съхранение на документите до законово
регламентираните и обосновано необходими срокове
поверителност, несподеляне на лични данни с трети лица, ако това не е
законово регламентирано или субектът не е дал изрично съгласие за това

Цели на обработка на лични данни
Община „Марица“ събира, обработва и съхранява Ваши лични данни за
извършване на конкретна административна услуга или изпълнението на задача
от Ваш или обществен интерес:
 Извършване на административна услуга, по Ваше искане,
 Сигнали, предложения и жалби от Ваша страна, които изискват
идентификация и обратна връзка
 Сключване на договор с Общината, в който Вие сте контрагент
 За управление на човешките ресурси, когато Вие сте кандидат за работа,
настоящ или бивш служител в Община „Марица“
 За осигуряване на достъп до обществена информация по ЗДОИ, по Ваше
искане
 С цел охрана и опазване живота на гражданите и имуществото на
Общината, движението в периметъра на Административната сграда се
заснема с видеонаблюдение и се регистрират посещенията в сградата.

Правно основание за обработване на личните данни на граждани
Община „Марица“ обработва Вашите лични данни за конкретни, легитимни
цели и при минимална необходимост за изпълнение на съответната услуга,
според нормативната уредба:
 За упражняването на официалните правомощия на Общината като
публичен административен орган.
 При сключване на договор или при предстоящо сключване на договор, по
който субектът на данните е страна.
 При законово задължение на Община „Марица“, регламентирано със
законов или подзаконов акт.
 В случай на необходимост да бъдат защитени жизнено важни интереси на
субекта на данни или друго физическо лице.
 При изпълнение на задача от обществен интерес.
Вашите права по отношение на защита на личната информация
субект на лични данни

като

Пред Община „Марица“ като администратор на Вашите лични данни Вие
имате право да упражните правата си по чл.15-22 от Регламент 2016/679, в
качеството си на субект на лични данни, а именно:
 Право на информация – Субектът на данни има право на информация за
целите на обработване на личните данни, законовото основание на
обработката, жизнения път на данните сроковете на съхранение,
информация за източниците на събиране на личните данни, предприетите
мерки за защита на обработваните данни.
 Право на достъп – Субектът на данни има право на корекция, изтриване
на част от данни, ограничаване обработката, копие на данните, които са в
процес на обработка.
 Правото на заличаване /правото да бъдеш забравен/ – Субектът на
данни има право да поиска заличаване на съхраняваните негови лични
данни в случай, че данните вече не са необходими за целите на
обработването, или при възражение
срещу законовото основание,
законосъобразността и начина на обработване, както и срещу осигурената
защита на личните данни.

 Правото на възражение и обжалване – Субектът на данни който счита,
че обработването на личните му данни нарушава правилата на
Европейския регламент 2016/679, може да подаде възражение или жалба
до Длъжностното лице по защита на личните данни /DPO/ в Община
Марица:
Соня Кунева
Тел.032/907 890
Email: s.kuneva@maritsa.org
или до Надзорния орган - Комисия за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Email: kzld@cpdp.bg
Други политики и принципи на работа на Община „Марица“ при
обработка на Вашите лични данни
 Община „Марица“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи
расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или
философски убеждения, членство в политически и синдикални
организации, сексуална ориентация и данни за сексуалния живот на
физическите лица, както и генетични и биометрични данни.
 Събираните лични данни се обработват за конкретни, легитимни цели и не
се използват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.
 За извършване на комплексна услуга и при необходимост от служебно
събиране на данни за лицето, Община „Марица“ ползва регистрите на
Общината, както и на други публични органи , при спазване на Закона за
електронното управление и Наредбата за административното обслужване
на МС, при изрично заявено искане и съгласие от страна на субекта на
лични данни.
 Община „Марица“ предоставя на трети лица събрани лични данни за
субектите само в случаите на :
• Публичен орган /МВР, НАП, Съд и др./ с писмено, мотивирано и
законосъобразно искане.
• На друга администрация в случаите на извършване на комплексна
административна услуга, при изрично заявено искане и съгласие от
страна на субекта на лични данни.
• Други администратори и обработващи лични данни при условията
на сключени договори за възлагане, регламентиращи отговорностите
и задълженията на обработващия, произтичащи от разпоредбите на
Европейския регламент 2016/679, чл.28.

 Община „Марица“ не използва събраните лични данни за автоматизирано
вземане на решения и профилиране на субектите на данни.
 Личните данни на субектите в Община „Марица“ се обработват само от
служители, с ограничен, оторизиран и контролиран достъп, в рамките на
изпълняваните от тях служебни задължения.
 На интернет страницата на Община „Марица“ http://maritsa.bg/ може да се
разглежда съдържанието, да се теглят форми и информационни материали,
без да се попълват регистрационни данни. При отваряне на страницата и
различните менюта в нея, Община „Марица“ получава информационен
протокол, който съдържа: IP- адрес, дата и продължителност на престоя,
браузър и операционна система, която използвате. Тези данни не се
обработват за анализи и профилиране и не се предоставят на трети лица.
 Електронния сайт на Община „Марица“ съдържа препратки към други
уебсайтове. За повече сигурност препоръчваме да прочетете политиките за
сигурност на уебсайтовете, които посещавате.
 Защитата на автоматизираните информационни системи и мрежи от
незаконни форми на обработване на лични данни в Община „Марица“ е на
високо ниво. Осигурена е строго контролирана работа в информационните
системи, с идентификация на потребители, оторизация и ограничен достъп
до нива на компетенции, роли и отговорности, защита от вируси и външна
намеса, отдалечен достъп за контрол на сесиите.
 Община „Марица“ осигурява и развива адекватна физическа,
документална, персонална, информационна и криптографска защита на
личните данни на субектите, с ясни, прозрачни и законосъобразни правила
и политики, с осъзната отговорност към опазване неприкосновеността на
личния живот на гражданите.

