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I. Обща информация
От 25 май 2018 г. влезе в сила новия 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 и за отмяна на
Директива 95/46/ ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът има за цел да
гарантира защитата на физическите лица при обработването на личните им данни.
II. Администратор
1.

Наименование: ОД „Земеделие“ гр. Монтана

2.

ЕИК/БУЛСТАТ: 175809159

3.

Седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Ген. Столетов“ № 1, ет. 1

4.

E-mail: gdpr. m o n t a n a @ g m a i l . c o m

5.

Телефон.: 096/ 300728
III. Длъжностното лице по защита на личните данни

1.

Наименование: Силвия Симеонова – и.д главен секретар

2.

Данни за кореспонденция: гр. Монтана, ул. „Ген. Столетов“ № 1, ет. 1

3.

Телефон: 096/300029; 300728

4.

Email: gdpr. m o n t a n a @ g m a i l . c o m

5.
IV. Компетентен надзорен орган
1.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

2.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3.

Телефон:02 915 3 518

4.

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

5.

Уеб сайт: www.cpdp.bg
V. Вашите лични данни
Защитата на личните данни на всеки гражданин е от изключителна важност за ОД

„Земеделие“ гр. Монтана. Именно поради тази причина са предприети необходимите технически и
организационни средства за защитата им, част от които е и настоящата Политика по защита на
личните данни.
Политиката по защита на личните данни в ОД „Земеделие“ гр. Монтана е изготвена и се основава
на действащото законодателство в Европейския съюз и Република България.
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VI. Какво се разбира под „лични данни“ и „обработване на лични данни“
„Лични данни" са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде
идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, характерни за личността - като
например: име, идентификационен номер/ЕГН, данни за контакт - местонахождение/пощенски
адрес, телефонен номер, email адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др. Тези признаци може да
са част от физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата,
културната или социална идентичност на физическото лице.
„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни
или набор от лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение,
адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,
разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или
комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
VII. Защо обработваме Вашите лични данни
ОД „Земеделие“ гр. Монтана събира и обработва лични данни на физически лица във
връзка с изпълнение на задълженията си, вменени от българското и европейско законодателство.
ОД „Земеделие“ гр. Монтана обработва данни на физически лица, необходими за
изпълнението на договори, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки
по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
ОД „Земеделие“ гр. Монтана обработва данни на физически лица, необходими за
изпълнението на задачи от обществен интерес и при упражняване на предоставени правомощия.
ОД „Земеделие“ гр. Монтана е Администратор на лични данни по отношение на Вашите
данни, като ползватели на нашите административни услуги.
VIII. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани
от ОД „Земеделие“ гр. Монтана
1. Обикновени лични данни (имена, ЕГН, адрес, електронна поща, телефон)


Цел, за която се събират данните: законово определени

от европейското и българско

законодателство цели;


Основание за обработка на лични данни – конкретни нормативни актове и разпоредби на
европейското и българско законодателство;

2. Специални (чувствителни) данни, разкриващи присъди и нарушения и данни за здравословно
състояние, членство в синдикални и политически организации
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Цел, за която се събират данните: законово определени цели;



Основания за обработка на данните: трудови договори, болнични листове, решения на
ТЕЛК, съгласно нормативни актове и разпоредби;

3. ОД „Земеделие“ гр. Монтана не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за:


расов или етнически произход;



религиозни или философски убеждения;



4.

генетични и биометрични данни или данни за сексуалната ориентация.

Личните данни се събират от лицата, за които се отнасят.
IX. Принципи, от които се ръководим и които спазваме
Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. ОД „Земеделие“ гр.

Монтана стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на
лични данни:
 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 ограничение на целите на обработване;
 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 точност и актуалност на данните;
 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на
сигурност на личните данни.
X. Какви са Вашите права
При събирането и обработването на Вашите лични данни имате право на;
 Информация относно обработваните Ваши лични данни и достъп до събраните за Вас
лични данни;
 Коригиране/попълване ако данните са неточни/непълни - по Ваша инициатива или по
инициатива на ОД“ Земеделие“ Търговище;
 Изтриване на личните данни, при наличие на законови основания за това;
 Ограничаване на обработването на Вашите лични данни от страна на ОД „Земеделие“ гр.
Монтана, при наличие на законови основания за това;
 Преносимост на личните данни между отделните администратори - това право Ви
позволява да получите данните си от ОД „Земеделие“ гр. Монтана и да ги прехвърлите на
друг администратор в подходящ за употреба формат;
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 Възражение спрямо обработването на личните Ви данни, при наличие на законови
основания за това;
 Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви са били
нарушени.
Можете да защитите Вашите права лично или чрез пълномощник, като подадете писмено
заявление до директора на ОД „Земеделие“ гр. Монтана, по пощата, чрез лицензиран пощенски
оператор или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
Вашите лични данни се съхраняват при нас съобразно целта, за която са събрани и в
законоустановените срокове.
XI. Кога можем да разкрием Ваши лични данни:
ОД „Земеделие“ гр. Монтана прилага комплекс от мерки, за да защити Вашите лични данни
от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или
унищожаване.
Възможно е при предвидени от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат
разкрити. Например, при изрично съгласие от Ваша страна или при наличие на разрешение от
Комисията за защита на личните данни, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на
трети лица.
Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както
и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието,
прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от
закона.
Възможно е, когато е необходимо или уместно, да бъдат предоставени Ваши лични данни
за целите на националната сигурност или при възникнали проблеми от обществена значимост.
XII. Мерки за сигурност по отношение на личните данни
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се в ОД
„Земеделие“ гр. Монтана е приоритет за нас. Полагаме всички усилия, за да отговорим на
изискванията на новия регламент за защита на личните данни, а именно:
1. В ОД „Земеделие“ гр. Монтана се използва надеждна лицензирана антивирусна защита;
2. Осигурена е защита на вътрешната мрежа в ОД „Земеделие“ гр. Монтана, чрез използване
на защитна стена;
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