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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
I.

Въведение

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни съдържа
задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на
лични данни от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, както и за
правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е утвърдено и
ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия
за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа
дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ
се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ осъществява дейността
си в съответствие с 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 (Общ регламент
относно защитата на данните) и другите европейски и български нормативни актове в
областта на защитата на личните данни. Шуменският университет „Епископ Константин
Преславски“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:







II.

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.

Събиране, съхраняване и обработване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви
идентифицираме, като например Вашето име, ЕГН, електронен адрес (имейл), телефон
за контакт и информация относно обучението Ви в Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“, осъществявано по учебни планове и програми за
образователно-квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и
магистър, както и за образователно-научната степен доктор.
В случаите, когато събираме лични данни, които са необходими, за да можем да
Ви предоставим достъп до поискана от Вас информация или услуга, ние ще Ви уведомим

предварително за необходимостта да ни предоставите такива данни с цел
удовлетворяване на Вашето искане. Вашето съгласие за събирането и обработването на
Ваши лични данни ще бъде винаги поискано изрично в случаите, когато такова съгласие
се изисква от приложимото законодателство за защита на личните данни, а съответната
информация за събиране и обработване на личните Ви данни ще бъде предоставена
преди каквито и лични данни да бъдат събрани и обработени.
Основания за събиране, съхраняване и обработване на Вашите лични данни
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ събира, обработва
и съхранява лични данни във връзка с:













записване на студенти за кандидатстудентски изпит;
регистрация на студенти за класиране от кандидатстудентски изпит;
класиране на кандидат-студенти;
записване на кандидати за прием за образователно-квалификационна степен
„Магистър“ и класиране;
провеждане на конкурси за докторанти;
приема на студенти и тяхното обучение в образователно-квалификационните
степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за
образователно-научната степен доктор;
администриране на учебния процес;
дипломиране на студенти;
кандидатстване и класиране за стипендии, помощи и награди;
обмен на български и чуждестранни студенти и докторанти;
сключването на трудови договори и граждански договори (възникване,
съществуване и прекратяване на трудово правоотношение);
сключването на договори за изпълнение / доставка с физически и юридически
лица.

По-специално, като администратор на лични данни Шуменският университет
„Епископ Константин Преславски“ събира, обработва и съхранява лични данни на
следните основания:








предприемане по Ваше искане на стъпки за кандидатстване в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“;
изпълнение на задълженията на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ по отношение на Вашето обучение;
спазване на задължения, произтичащи от нормативен акт;
предприемане на стъпки по сключването на договор;
изрично получено съгласие от Вас;
за изпълнението на задача от обществен интерес;
за целите на легитимния интерес на Шуменския университет „Епископ
Константин Преславски“.

Видове лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“
Университетът ще използва личните данни единствено за осъществяване на
целите, за които те са предоставени, със знанието и предварителното съгласие на

субектите. Администраторът ще събира и обработва лични данни, разпределени по
регистри и типове, както следва:


В регистър „Персонал” Администраторът събира и обработва следните групи
лични данни:

-

Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, лицевото изображение
(фотоснимка); адрес по местоживеене, телефон за връзка;

-

Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение - наличие на брак,
брой на децата в семейството и тяхната възраст;

-

Относно образованието: степен на образованието, придобита специалност,
допълнителна квалификация, научна степен, академична длъжност;

-

Относно трудовата дейност - професионална автобиография; данни от трудова
книжка и/или служебната книжка и от други документи, доказващи
трудов/осигурителен стаж;

-

Относно здравословното състояние;

-

Относно гражданскоправния статус на лицата: свидетелство за съдимост, в
случаите предвидени в закон и съобразно целите за събиране и обработване на
чувствителни данни, посочени по-горе;

-

Относно икономическата идентичност: автобиография, работна заплата,
допълнителни възнаграждения; осигурителен доход - неговите източници и
размер; трудови и нетрудови доходи; размер на доходите; данни за банковите
сметки.

-

Относно научната дейност - професионална автобиография, научни публикации,
научни разработки, членство в професионални организации и др.



В регистър „Учащи” Администраторът събира и обработва следните групи лични
данни:
При кандидат-студенти / кандидат-докторанти / кандидат специализанти:

-

Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес, телефон и
електронна поща за връзка;

-

Относно образованието: учебно заведение, степен на образование, придобита
специалност;
При студенти / докторанти / специализанти:

-

Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, гражданство, дата и
място на раждане, адрес по местоживеене, постоянен адрес, лицевото
изображение (фотоснимка), телефон за връзка, електронна поща и др.;

-

Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение;

-

Относно образованието: степен на образование, придобита специалност и други
данни от дипломата;

-

Относно трудовата дейност: съществуват или не трудовоправни отношения;

-

Относно здравословното състояние на студентите;

-

Относно икономическата идентичност: данни за банковите сметки; осигурителен
доход, неговите източници и размер; трудови и нетрудови доходи.



В регистър „Контрагенти” Администраторът събира и обработва следните групи
лични данни:

-

Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по
местоживеене, телефони за връзка, данни от личната карта - номер, дата на
издаване и място на издаване;

-

Относно образованието: висше училище, специалност;

-

Относно икономическата идентичност: размер на доходите.



В регистър „Охрана и видеонаблюдение“ Администраторът събира и обработва
следните групи лични данни:

-

Данни от автоматичното денонощно видеонаблюдение (видеообраз) за
движението на Субектите към подходите към сградите, площадките, коридорите
и паркинга на Университета.



Администраторът събира и обработва следните чувствителни данни:

-

биометрични данни: лицеви изображения (фотоснимка); видеоизображения от
системата за автоматичното денонощно видеонаблюдение.

-

данни за членство в синдикални организации;

-

лични данни, които разкриват произход: националност - данните съдържат
информация за националността на лицата и са необходими, за да се провери
законовото право на лицето да работи или да учи;

-

медицински данни: медицинско свидетелство за започване на работа; болнични
листи; медицински бележки. Данните са от значение при заемане на длъжности и
изпълнение на функции по трудови правоотношения, изискващи висока степен на
отговорност, както и при необходимост на съобразяване на условията на труд или
обучение със специфичното здравословно състояние на лицето и в случаите, в
които това се изисква от действащото законодателство;

данни за гражданскоправния статус на лицата: свидетелство за съдимост - тези данни
могат да бъдат обработвани единствено когато обработването е разрешено от правото на
ЕС или на държавата членка.
Източник:
Личните данни са получени от субекта на данни.
Срок за съхранение на Вашите лични данни
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ няма да съхранява
Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за
които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме
под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги
обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Шуменският
университет „Епископ Константин Преславски“ се съобразява и със съответните
законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълни
задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защити
законовите си права в случай на предявяване на иск.

При отпадане на необходимостта от съхранението им, Шуменският университет
„Епископ Константин Преславски“ ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без
излишно забавяне личните Ви данни.

Предаване на Вашите лични данни за обработване
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ може да предоставя
лични данни на лица, на които е възложил обработването на лични данни (Обработващи
лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679) по организационни причини или
за спазването на законово задължение, на одитори, на свързани лица, както и на
публични органи, в рамките на техните законоустановени правомощия. В останалите
случаи Вашите лични данни ще бъдат предоставяни на трети лица само след
предварително получаване на Вашето изрично писмено съгласие.
Съгласие:
В определени случаи с Вашето съгласие Вие ни давате разрешение да
обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
В тези случаи съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида
(обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни
ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Форма за оттегляне на
съгласие от субекта на данните в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието
от субекта на данни.
ДЕКЛАРИРАМЕ, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани
единствено за преследваните от нас законни цели или след Вашето изрично писмено
съгласие.

III.

Вашите права за защита на личните Ви данни

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие
(според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:






имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Шуменския
университет "Епископ Константин Преславски" и право на достъп по всяко
време до личните си данни;
имате право да поискате от Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски" личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг
администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да
бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски" да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни,
както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате от Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски" личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при
наличието на някое от следните основания:








личните данни повече не са необходими за целите, за които са били
събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно
задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се
прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги
на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:










при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на
информация;
 за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението
на задача от обществен интерес,
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност
заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни
постигането на целите на това обработване; или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции.
имате право да поискате от Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски" да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този
случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за
ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го
мотивираме със законосъобразната причина;
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни
по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен
маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително
профилиране;
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране;
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната
от настоящата Декларация за поверителност на личните данни, когато е
необходимо ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна
(получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на
вашите лични данни.
За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, попълнете и
изпратете Форма за искане от субекта на данните до нашето Длъжностно лице по защита
на данните по пощата или на e-mail: dpo@shu.bg, или се свържете с него на адрес: гр.
Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115.
Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която
да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до
информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за
сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които
нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от
Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер,
ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или
прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да
откажем да изпълним заявката.
Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" е назначил
Длъжностно лице по защита на данните, което съблюдава спазването на правилата,
описани в тази Декларация за поверителност на личните данни и в нормативните актове,
приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези
правила или относно начина, по който Шуменският университет "Епископ Константин
Преславски" обработва Вашите лични данни, моля, свържете се с него на email: dpo@shu.bg или на телефон +359 54 830 495 (вътр. 187).
Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени,
имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като
информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-долу в
настоящата Декларация.

IV.

Мерки за осигуряване на защита на Вашите лични данни

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" следва строги
процедури за сигурност при съхранение на личните Ви данни, а също и за да ги предпази
от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността
на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.
Част от мерките за сигурност, предприети от Шуменския университет "Епископ
Константин Преславски", включват следните дейности:






V.

изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са
установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава
постоянно;
достъпът на служителите на Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски" до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата
данни е ограничен, в зависимост от задълженията, като са въведени и задължения
за поверителност за всички служители на Шуменския университет "Епископ
Константин Преславски";
за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и
съхраняване на Вашите лични данни, се използват, когато е необходимо или
подходящо, допълнителни механизми за защита като криптиране.
Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" се стреми
постоянно да подобрява мерките за сигурност, които са внедрени и се прилагат в
неговата дейност и ги съобразява с най-съвременните технологии.

Промени в правилата, описани
поверителност на личните данни

в

тази

Декларация

за

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" може по своя
преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност на личните
данни по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в
областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата

на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след
датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.

Данни за контакт с Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Адрес: гр. Шумен 9700, ул.“Университетска” № 115
Телефон: +359 54 830 350
Ел. поща: rector@shu.bg
Интернет страница: www.shu.bg
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните
Адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ № 115 – Корпус 1, каб. 116 б
Телефон: +359 54 830 495 (вътр. 187)
Ел. поща: dpo@shu.bg
Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: +359 2 915 3 518
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

