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ПОЛИТИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ,
СВЪРЗАНО СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В НБУ

Издание 1.0/21.05.2018 г.
В сила от 25.05.2018 г.
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актуалност на версията в Списъка на вътрешните нормативни актове на НБУ.
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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
1.
Тези политика се отнася до програмата за обучение и осведоменост на работещите в Нов
български университет относно необходимостта от съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679 (Общ регламент за защита на данните).
2.
Настоящата политика се отнася до информираността на служителите относно
установените правила и процедури за спазването на Общия регламент, задълженията на всеки
служител съгласно тях, както и други въпроси, свързани със защитата на личните данни и
неприкосновеността на личния живот.
3.
Тази политика се отнася до непрекъснатото поддържане, чрез обучение на работниците
и служителите, на тяхната осведоменост относно вече наличните или нововъзникнали изисквания
относно защитата на личните данни, както и предприетите от НБУ мерки за съответствие с тях.
II. Задължения и отговорности
1.
НБУ, в качеството на Администратор, след консултация с Длъжностното лице по защита
на данните (ДЛЗД), възлага на служителите задължения по защита на данните във връзка с правилата
и процедурите на НБУ за обработване на личните данни.
2.
ДЛЗД съвместно с лицата по защита към отделните регистри гарантират, че всички
служители, които имат текущи задължения, свързани с лични данни и операции по обработка, както и
тези с постоянен/редовен достъп до лични данни, демонстрират в дейността си съответствие с
изискванията за защита на личните данни.
3.
Служителите са длъжни да докажат компетентност в разбирането си относно
изискванията за съответствие с Регламента и как те се прилагат в НБУ.
4.
ДЛЗД и лицата по защита към отделните регистри носят отговорност служителите,
обработващи лични данни, да актуализират своите познания и да бъдат информирани за всички
въпроси, свързани с личните данни съгласно кръга на техните професионални задължения.
5.
НБУ насърчава мерки за обучение и повишаване на осведомеността и предоставя
необходимите ресурси за това.
6.
ДЛЗД съвместно с лицата по защита към отделните регистри запознават и информират
служителите относно значението на защитата на данните в изпълнението на преките им задължения.
7.
ДЛЗД е задължено да проверява периодично дали служителите разбират как и защо се
прилагат правилата и процедурите на НБУ за обработването на личните данни.
8.
Длъжностното лице по защита на данните съвместно с отдел „Персонал“ разработват
програми за обучение и информиране за всяка конкретна длъжност в организацията, която има
отношение към обработването на лични данни, както и за опресняване на знанията на служителите във
връзка с настъпили промени в изискванията по защита на данните.
9.
Служителите преминават обучение за обработване на лични данни, свързани с техните
постоянни трудови задължения и отговорности и в съответствие с правилата и процедурите на НБУ.
10.
Служителите преминават обучение по всички изисквания и процедури за защита на
информацията, приложими към защитата на данните и обработването на данни в рамките на техните
задължения, включително докладване на нарушения на лични данни.
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11.
Служителите преминават обучение относно процедурите на НБУ за разглеждане на
искания и възражения от субекти на данните, свързани със защитата на личните данни и обработването
на лични данни.
12.
Отдел „Персонал“ и ДЛЗД документират всяко съответно обучение, проведено от тях.
13.
ДЛЗД и отдел „Персонал“ са отговорни за организиране на обучения за всички
отговорни лица и служители и за поддържането на списък/протокол с присъствалите на съответните
обучения, извършени в подходящо време според дейността на НБУ съгласно Приложение 8.1.
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