„Частна детска градина Слънчево зайче” ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ“ ЕООД
Информация за дружеството

„Частна детска градина Слънчево зайче“ ЕООД, ЕИК 204617505, със седалище и адрес на
управление в гр. София, ж. к. „Младост“ 2, ул. „Генерал Майор Васил Делов“ № 10 и
управител Антоанета Йовчева, е администратор на лични данни.
За контакт с нас:
гр. София, ж.к. „Младост“ 2, ул. „Генерал Майор Васил Делов“ № 10
телефони 02/4282151; 02/4282152
имейл: detska_gradina@bgshkolo.com

Информация за Длъжностното лице по защита на личните данни
В изпълнение на Регламент (ЕС)2016/679, Дружеството ни определи длъжностно лице за
защита на личните данни. За контакт с него може да използвате тел. 02 42 83 337 и имейл:
gdpr@overgas.bg
„Частна детска градина Слънчево зайче“ ЕООД отдава голямо значение на защитата на
личните данни и се задължава стриктно да спазва законодателството в тази област. Целта
на настоящата декларация е да бъдете информирани какви лични данни събираме за вас,
с каква цел, за какъв срок ги обработваме и какви са вашите права.
Детската градина обработва и защитава личните данни, събрани в процеса по упражняване
на нейната дейност като частна детска градина, а именно създаване на подходящи
условия за развитие и подкрепа на децата в съответствие с тяхната възраст, потребности,
способности и интереси; ранно откриване на заложбите и талантите на всяко дете и
насърчаване на развитието и реализацията им; съхраняване и утвърждаване на
българската национална идентичност в съответствие със Закона за предучилищното и
училищно образование, Закон за националния архив, Закона за задълженията и
договорите и др.
При обработването на лични данни, служителите на „Частна детска градина Слънчево зайче“
ЕООД преминават регулярни обучения в областта на защитата на личните данни, поемат
ангажимент за поверителност и за неразкриване на информация, получена в следствие на
събирането и съхраняването на вашите лични данни. В своята работа по обработване на лични
данни, ние спазваме следните принципи:
 Законосъобразност и добросъвестност;
 Обработване на данните за точно определени и законни цели;
 Минимален обем на данните, т. е. събираме и обработваме само тези данни, които са
необходими за постигане на определените цели;
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 Коригиране и заличаване на личните данни, когато се установи, че са неточни или
непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
 Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за постигането на
целите, за които се обработват

Какви лични данни събираме

Данни за индивидуализация – Три имена и ЕГН;
Данни за контакт с Вас - адрес, електронна поща, телефонен номер;
Данни за месторабота;
Данни за роднински връзки;
Данни за присъствия, отсъствия, успех, положени изпити;
Данни за личностното развитие на децата и учениците;
Данни за издадени документи за завършена учебна година/етап; дубликати на такива
Данни за паралелки и групи;
Финансови данни - изплатени сума, банкови сметки, стипендии и финансови награди и др.
Данни за пенсионни, осигурителни и данъчни права и задължения (вкл. ползване на
отпуски);
 Данни за образование, квалификация, професионален опит;
 Данни за изпълнение на трудовите задължения (оценка на изпълнението; повишаване на
 квалификацията)
 Данни за допълнителната подкрепа на децата:
 в риск;
 със СОП;
 с изявени дарби;
 Чувствителни лични данни – здравна и медицинска информация, данни от болнични
листове, решения на ТЕЛК, медицински експертизи и др.;
 Данни от системата за видеонаблюдение и други видеоматериали;
 Фотографии
Личните данни, които обработваме в изпълнение на Наредба №8/11. 08. 2016 г. на МОН за
информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование
(Държавен образователен стандарт) са посочени в приложенията към наредбата и са
структурирани в три модула: „Институции“, „Документи за дейността на институцията“ и „Деца и
ученици“.
Детската градина води Лично образователно дело на всеки дете по чл. 7, т. 3 от Наредба № 8,
което съдържа следната информация:
 Лични данни за детето/ученика
 Общи данни за обучението
 Информация за процеса и резултатите на обучението
 и други документи в Приложение № 3, към чл. 7, т. 3 от Наредба № 8











За какви цели събираме и обработваме Вашите лични данни и какво е основанието
за предоставянето им

Упоменатите лични данни се събират с оглед дейността на детската градина и
възможността системата на предучилищното обучение да функционира нормално и
пълноценно, да следи и подпомага личностното развитие на всяко дете в нея.
Детската градина обработва Вашите лични данни в изпълнение на свои законови
задължения, според изискванията и по начина, регламентиран от Държавния стандарт за
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информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(Наредба №8 на МОН от 23. 08. 2016 г.) за следните цели:
 Подбор и прием на деца;
 Идентифициране на лицата и в изпълнение на различни закони.
 За целите на детската градина за осигуряване на предучилищно обучение.
 За да се справяме с появили се оплаквания;
 За да изпълняваме действия по спазване на дисциплината в детската градина;
 За да публикуваме информация, относно успешно завършване на учебен цикъл,
състезания, конкурси, празници и други дейности;
 За да подсигурим основната си и допълнителни и подпомагащи дейности;
 Изпълнението на трудовите, гражданските и други видове договори;
 За счетоводни цели;
 За изпълнение на други законови задължения - Закона за здравето, Наредбата за
експертиза на работоспособността, ДОПК и други нормативни актове.
„Частна детска градина Слънчево зайче“ не извършва профилиране на данните, както и не
използва данните за автоматизирано вземане на индивидуални решения

Основанието за обработване на личните данни
Детската градина обработва Вашите лични данни в изпълнение на законовите си
задължения и на договорно основание, с цел осъществяване на своите легитимни
интереси, свързани с предоставяне на услуги по обучение и образование, в качеството си
на частна детска градина, с цел защита на жизненоважни интереси на физическите лица,
както и за изпълнението на задачи в обществен интерес, произтичащи от законите и
подзаконовите актове. Някои от личните данни (снимки, видео материали) събираме на
основание Вашето свободно, ясно изразено и конкретно съгласие.

Получателите на личните данни са:

„Частна детска градина Слънчево зайче“ ЕООД напълно съзнава колко е важно да
обработва личните Ви данни законосъобразно и да опазва тяхната сигурност. В тази връзка
ние споделяме личните Ви данни с трети лица – получатели на данни, само при
необходимост. Такива получатели на данните са:
 Министерство на образованието и науката - В изпълнение на Държавният
образователен стандарт за информацията и документите за системата на
предучилищното и училищно образование (Наредба №8/23.08.2016 г. на МОН)
всички лични данни, които се събират, обработват, използват и съхраняват в „Частна
детска градина Слънчево зайче“ ЕООД, се предоставят на Националната електронна
информационна система за предучилищното и училищното образование
(НЕИСПУО).
 Други държавни органи и структури - Министерство на здравеопазването и
подчинените му структури; компетентните органи към МВР, съд и прокуратура, при
изпълнение на предоставените им от закона правомощия и при официално искане
за това;
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Обработващи данни – при предоставяне на услуги по организиране на свободното
време на децата, пътувания, ски училища, зелени училища, допълнителни услуги по
образованието на децата и др.
 Дружества, извършващи техническа поддръжка и предоставящи ИТ услуги във
връзка с използваните автоматизирани информационни системи;
 Охранителни дружества във връзка с осъществяваната охрана на обектите, ползвани
от детската градина;
 Застрахователни дружества, във връзка със застраховки на децата
 Пощенски и куриерски служби.
 Доставчици на допълнителни чуждоезикови, спортни, приложни услуги .
„Частна детска градина Слънчево зайче“ ЕООД не споделя личните Ви данни с цел
финансови облаги, и няма да споделя/продава данните Ви на трети лица с големи бази
данни, за обработка на данни или фирми за извличане на данни.
При предаване на лични данни на обработващи данните, детската градина сключва
споразумения по чл. 28 от Регламент /ЕС/2016/679, с които цели данните ви да бъдат
обработвани при спазването на поверителност и тяхната сигурност, като се прилагат
съответни мерки за организационна и техническа защита.

Срок за съхранение на личните данни

Сроковете за обработване на личните данни, вписани в системата на НЕИСПУО са различни
и са надлежно описани в приложение No 2 и No 3 по чл. 7, т. 2 и 3 от Държавния стандарт
за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование (Наредба No8 на МОН от 23. 08. 2016 г.)
Времето, за което Детската градина съхранява Вашите лични данни, зависи от целта и
основанието, на което данните са събрани. Данните, събрани въз основа на сключени
договори се запазват 5 год. след прекратяване действието на договора, при останали
неуредени отношения – до тяхното уреждане или изтичане на давностния срок по Закона
за задълженията и договорите. Данните, свързани със счетоводни документи се запазват
10 години, считано от 1 януари на следващата година, съгласно Закона за счетоводството.
Данните, събирани с оглед на възникването и изпълнението на трудови правоотношения
се съхраняват в сроковете, посочени в Кодекса на труда, Закона за счетоводството, ДОПК
и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.

Какви са Вашите права и какви са резултатите от упражняването им
С оглед на факта, че Ние обработваме ваши лични данни, Вие имате следните права:
 право на информация за това кои лични данни и при какви условия се
обработват, за какви срокове и на кого се предават, както и достъп до
обработваните Ваши лични данни ;
 право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни при
условие, че обработваните Ваши лични данни са непълни или неточни;
 право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се
обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на
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съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били
събрани и др.);
право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между
дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции;
право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на
основание, съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран,
широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически
осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един
администратор към друг.
право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната
ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания
за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на
субекта на данни, или съдебен процес;
право на оттегляне на съгласието, което сте дали за обработване на лични
данни;
право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо
профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го
засяга в значителна степен;
право на жалба - в случай, че решите, че Вашите права и свободи са нарушени,
въпреки упражняването на правата Ви коригиране, възражение или оттегляне на
съгласието, Вие можете да подадете жалба пред Комисията за защита на личните
данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
право на защита по съдебен ред, в случай че администраторът на лични данни е
използвал недобросъвестно личните Ви данни и правата на Ви са били нарушени.

гр. София
23.01.2019 г.

Утвърдил: ……………………………………………
Антоанета Йовчева – Управител
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