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УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА
ПРИЕМАНЕ/УТВЪРЖДАВАНЕ
Приел/Утвърдил (име, длъжност)

Подпис

Дата

Изпълнителен директор

(п)

21.05.2018 г.

Ректор

(п)

21.05.2018 г.

Съгласувал: Комисия/име, длъжност

Подпис

Дата

Комитет за защита на информационната сигурност в
НБУ в разширен състав:
Р. Каменова, гл. юрисконсулт
Н. Капев, ДЛЗД
Б. Георгиев, директор „Персонал“
доц. д-р Деница Топчийска
Я. Андреев, директор отдел „ИТ“
Е. Александрова, директор ЦСА
В. Гьонов, директор ЦУА
Р. Тодорова, директор „Библиотека“
M. Младенова, зам.-гл. счетоводител
A. Лазаров, системен администратор
В. Русева, нач. отдел „Техн. р-си и услуги“

Председател

на

КЗИС:

(п)

18.05.2018 г.

Изготвил: екип/ име, длъжност

Подпис

Дата

Р. Каменова, гл. юрисконсулт

(п)

17.05.2018 г.

Н. Капев, ДЛЗД

(п)

16.05.2018 г.

Б. Георгиев, директор „Персонал“

(п)

16.05.2018 г.

Кратко описание

Засегнати
страни

Вътрешни правила, по приложение
на ОРЗД

Всички звена в
НБУ

КОНТРОЛ НА ИЗДАНИЯТА
№

Дата на издание

1

21.05.2018 г.

Дата
на
влизане в
сила
25.05.2018 г.

2

КОНТРОЛИРАНИ ЕКЗЕМПЛЯРИ
№

Място на съхранение

1
2
3

Система Еventis
Правен отдел
Интернет страница на НБУ

Вид
на
носителя
(хартиен/електронен)
електронен
подписан хартиен оригинал
електронен
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I. ОБХВАТ
Тази инструкция регулира правото на физическите лица да получават достъп до техните лични данни,
както и допълнителна информация, свързана с тях, съобразно разпоредбите на Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година - GDPR. Правото на достъп
позволява на отделните физически лица да бъдат информирани и да извършват съответни проверки
относно законосъобразността на обработката на техните лични данни.
II. ЦЕЛИ
Причина за необходимостта от осигуряване на достъп на лицата до събирани и обработвани за тях
лични данни е, че те следва да бъдат информирани, за да могат да проверят законосъобразността на
обработката на техните лични данни (във връзка с т. № 63 от Преамбюла на GDPR)
III. ТАКСИ
НБУ следва да не начислява такса при обработка на заявка за достъп до данни.
НБУ трябва да предостави на физическото лице безплатно копие от изисканата информация.
НБУ може въпреки това да наложи „такса в разумен размер“, когато искането е явно неоснователно
или прекомерно, в частност ако е повтарящо се.
НБУ може също така да наложи разумна такса при изпълняване на заявка за допълнителни копия на
същата информация. Това не означава обаче, че НБУ може автоматично и необосновано да събира
такси за всички последващи заявки за достъп.
Когато исканията очевидно са неоснователни или прекомерни, особено поради евентуална
повторяемост, НБУ може: 1) да наложи разумна такса, като вземе предвид административните разходи
за предоставяне на информацията; или 2) да откаже да отговори.
IV. СРОКОВЕ
Информацията трябва да бъде предоставена незабавно и най-късно до 1 (един) месец от получаването
на запитване от физическото лице.
НБУ ще може да удължи срока на изпълнение с още 2 (два) месеца, когато исканията са сложни или
многобройни. Ако случаят е такъв, НБУ, чрез ДЛЗД, трябва да информира лицето в рамките на 1 (един)
месец от получаването на искането за удължаването и да обясни защо е необходимо удължаването на
срока за предоставяне на информацията.
V.ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ И ОТГОВОР
Заявление съгласно Приложение 1 към Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на
личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни в НБУ се приема от всички
служители на НБУ, съгласува се с пряк ръководител и ДЛЗД и съответният служител отговаря в
едномесечен срок съгласно становището на ДЛЗД.
НБУ трябва да провери самоличността на лицето, което отправя искането, като използва „разумни
средства“ за целите на верификация на самоличността.
Когато НБУ вземе решение за отказ да отговори на дадено искане, НБУ също така следва да представи
на лицето без ненужно забавяне, в рамките на 1 (един) месец от получаване на искането, мотивирано
обяснение, информирайки за правото на лицето да подаде жалба пред надзорния орган, както и за
съдебните средства за защита.
Ако искането е направено по електронен път, НБУ може да предостави информацията в електронен
формат.
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VI. ПРЕДОСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯ
В отговор на заявление от физическо лице - субект на данни НБУ може да предостави следната
информация:

Целите на обработката;

Категориите обработвани лични данни;

Получателите или категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити лични
данни, по-специално получатели в трети държави или международни организации;

Период, за който ще се съхраняват личните данни или в случай, че не е възможно - критериите,
използвани за определяне на този период;

Наличието на правото да се поиска поправка или заличаване на лични данни, или ограничаване
на обработката на лични данни, или възможността да се възрази срещу такава обработка;

Правото на дадено лице да подаде жалба в компетентния надзорен орган;

Когато личните данни не са събрани от субекта им, наличната информация за техния източник;
VII. ПОДХОД ПРИ ЗАПИТВАНЕ, СВЪРЗАНО С ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ДАННИ
Когато НБУ обработва голямо количество информация за дадено лице, GDPR позволява на НБУ да
поиска от лицето да определи и конкретизира информацията, за която се отнася искането (по
съображение от т. № 63 от Преамбюла на GDPR).
GDPR не предвижда изключения при заявления, които се отнасят до големи количества данни, но НБУ
може все пак самостоятелно да прецени дали искането е явно неоснователно или прекомерно.
VIII. ПРАВО НА ПРЕНОС НА ДАННИ
Правото на пренос на данни се прилага само:
•
спрямо лични данни, които дадено лице директно е предоставило на НБУ;
•
когато обработването се основава на съгласието на лицето или за изпълнение на договор;
•
когато обработката се извършва автоматизирано, т.е. с автоматични средства.
IX. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, ОТПРАВИЛО ЗАПИТВАНЕТО
НБУ трябва да предостави личните данни в структуриран, обичайно използван и машинно - читаем
формат. Машинно -читаем формат означава информацията да бъде структурирана така, че софтуер да
може да извлече специфични елементи от данните, с което да осигури възможност и да позволи на
други лица да използват тези данни.
Информацията трябва по презумпция да бъде предоставена безплатно.
Ако лицето поиска това, данните следва да бъдат предадени директно на друга организация, в случай
че това е технически осъществимо, т.е. да бъдат „пренесени“. От НБУ обаче не може да се изиска да
приеме или поддържа системи за обработка, които да бъдат технически съвместими с други
организации.
Ако личните данни са обвързани с други физически лица, НБУ трябва да прецени дали предоставянето
на информация би засегнало правата на тези други лица.
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