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ДОКЛАД ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА ЕГ „ПЛОВДИВ“ С ИЗИСКВАНИЯТА НА 

РЕГЛАМЕНТА И НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 

2019Г. 

 

 
През 2019г. ЕГ „Пловдив“ предприе необходими мерки  за съответствие на 

дейността си с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на 

данните) и националното законодателство.  

Сред предприетите мерки са :  

-Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни 

-Анализиране на дейностите по обработване 

-Приемане на Политика за защита на личните данни 

-Приемане на различни процедури относно: 

 Първоначален вътрешен анализ на личните данни и дейностите по обработване 

 Прозрачност при обработка на личните данни 

 Управление на исканията от субектите 

 Начините на комуникация при жалби и искания от субекти на данни 

 Преносимост на личните данни 

 Получаване на съгласие за обработване на личните данни 

 Оттегляне на съгласието от субекта на данни 

 Съхраняване и унищожаване на личните данни 

 Приемане на план относно техническите и организационните мерки 

 Уведомяване при евентуални нарушения на сигурността на личните данни 

 Обработване на личните данни чрез видеозапис от средствата за 

видеонаблюдение 

-Изготвяне на различни образци на документи, свързани със защитата на личните 

данни, сред които: 

 Форма за искане от субекта на данни 

 Декларация за съгласие на субекта на данни 

 Форма за оттегляне на съгласие от субекта на данни 

 Форма за съгласие от родител или настойник 

 Форма за оттегляне на съгласие от родител или настойник 

 Форма за уведомяване от администратора на лични данни до надзорния орган за 

нарушение на сигурността на личните данни и други. 

-Изготвяне на регистри по дейностите на обработване на администратора, сред които: 

 Регистър „Обучаеми“ 

 Регистър „Родители“ 

 Регистър „ Кандидати за работа“ 

 Регистър „Персона“ 

 Регистър „Видеонаблюдение“ 

 Регистър „Пропусквателен режим“ 

 Регистър „Съконтрахенти“ и други. 
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-Изготвяне на правила, свързани със защитата на личните данни 

-Провеждане на обучения за повишаване осведомеността относно защитата на личните 

данни на служителите 

-Други дейности, свързани със защита на личните данни 
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НИКОЛАЙ РАДЕВ  /П/ 

Директор на ЕГ „Пловдив” 

 


