
        

ПОЛИТИКА 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

В РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – 

ЛОВЕЧ 

 

Настоящата Политика за защита на личните данни е съставена и утвърдена във 

връзка с прилагане и спазване изискванията, въведени 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 и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно 

защитата на данните), Закона за защита на личните данни и има за цел да информира 

защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме и съхраняваме, кога е 

необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права. 

Личните данни се събират и обработват във връзка с упражняването на нашите 

официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси 

или при изпълнение на задачи от обществен интерес. РУО – Ловеч може да събира 

следните лични данни: данни за идентичност на физическите лица, данни от документ за 

самоличност (тези данни се съхраняват в предвидените от закона случаи, при изрично 

съгласие на лицето като за целите на административното обслужване се извършва 

проверка за валидност на документа и се проверява самоличността на съответното лице), 

данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник), данни за 

образование и професионална квалификация, данни за здравословно състояние, данни за 

контакт с гражданите (телефонен номер, адрес, електронна поща), както и други данни, 

изискуеми по силата на специални закони, които регламентират трудовите и служебните 

правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на 

дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси 

включително информация от всякакъв вид, която ни предоставяте по какъвто и да било 

начин. Лични данни се събират от момента на подаване на заявление, молба, жалба, 

сигнал, предложение, искане за издаване на друг документ, публикуване на мнение. 

 



РУО – Ловеч събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по 

прозрачен начин за изрично указани и легитимни цели като гарантира прилагане на 

необходимите организационни и технически мерки за защита при обработването. 

Личните данни се използват единствено за постигане на конкретна цел или изпълнение 

на определена услуга. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с 

първоначалните. Когато са налице законови основания, личните данни, събирани и 

обработвани от РУО – Ловеч, могат да бъдат предоставяни на компетентните органи. 

Личните данни се поддържат в актуален вид като при необходимост се предприемат 

всички разумни мерки за своевременно изтриване или коригиране на неточни данни. 

Субектите на данни по смисъла на 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 имат право на информация относно 

конкретните параметри на обработваните от администратора лични данни, 

потвърждение дали администраторът обработва лични данни и достъп до самите данни 

в случай, че такива се обработват, право да поискат коригиране на неточни лични данни, 

както и изтриване на такива – право "да бъдеш забравен", ограничаване на обработването 

на лични данни.  

Правата по чл. 15 – чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 могат да се упражнят 

пред РУО – Ловеч чрез писмено заявление, подадено на адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 

№ 43, ет. 10 лично, след представяне на документ за самоличност, или чрез 

пълномощник, който представя изрично пълномощнo. При подаване на заявление от 

упълномощено лице към заявлението се прилага пълномощното в оригинал. 

 

 


