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IrpouEAypA 3A HATII,IHIITE HA KOMvHIIKAT\llfl IIPU XAJIBII II
IICKAHVIfl OT CYEEKTA HA AAHHII
I. IIpe4ua3HatIeHHe Ha rpolleAypara
Tasn npoqeAypa ce orHac, Ao:
- xan6r4 14 vcna:ailfl, or cy6eKTa Ha AaHHLI, cBbp3aHu c o6pa6orxara Ha rexHure
Jrr4qHu AaHHI4 or O6ruuna lllylaeu;
- o6pa6o'rKa Ha r4cKaHr4, or cy6eru4Te Ha AaHHI4 orHocHo ylpaxHrBaHTo Ha
TexHr,rre rrpaBa uo o6uelq pefnaMeHT 3a 3auIHTa Ha AaHHI'ITe;
- xaJr6u ua cy6emure HaAaHHr,r orHocHo HarIuHa na o6pa6orBaHe Ha rexHI,ITe
vcnanlas,il:lu)Kan6v.

II. Hopu arvB*a ypeA6a

- r{ren 12 or O6utlrq pernaMeHr 3a 3aIrII4ra Ha AaHHI4re (OP3A)
- Guidelines on transparency under Regulation 20171279

III. 3aatJlxeHl{fl v ponvr

BcuqKr,r cnyxuTenu/.{reuose Ha rrepcoHilna B O6utnua lllyueu ca orroBopHpl 3a
Haqr4Ha uo rofiro Nal6ure v vetaHurrra, HanpaBeHI,I or cy6exrv Ha JIUTIHI{ AaHHI,I, ce
Lr3rrpaular no cborBerHr4, peA Ao lmNuocrHoro JII4ue no 3auII4Ta Ha AaHHI4Te.
,{lrxuocrHoro Jrr4rle no 3aulura Ha LaHHI,ITe orroBapfl, 3a pa3rnexAaHero Ha BcI4qKI4
LTCKaH:afl u xaStflu B CBoTHecTBI,Ie c npeAnl{cagilflTA Ha Ta3I4 npolleAypa.

IV. Xoa

Ha rlpoueAypara
1. O6ua unSopr'laqus, u cso1lrleHnr.
O6utprna lllyrnreH npeAocraBx ly6nuueH Aocrr,n ua cy6ercra Ha AaHHI{Te Ao cBof,Ta
flolllrura 3a 3atuura Ha rr,rrrHure La*:a:a) Karo fl, ny6nraryna Ha cBo.fl ye6 cafit
www.shumen.bg raKa, rre Aa e flcHo BIaAI,IMa B ceKIII,Iq ,,3au1uta Ha JII{qI,IHTe gauuu" v ga e
AocrbrrHa rrpu [onbJrBaHero Ha eJreKTpoHHara Soprraa 3a [oAaBaHe Ha uclra:,:^:zs. u xm6u.
O6rquna Lllyrraen olsessa KoopAr,rHarvre 3a KoHTaKT cbc cBoero lnrNHocrHo JII4IIe
11o 3arrlr4Ta Ha AaHHlrre, Karo ru ny6nuKyBa Ha cBo.xra uHTepeHT crpaHI4IIa Ha aApec www.shumen.bg, 11cHo o6oco6eur4 B ceKrlr4flTa "3aurllTa Ha rutIHI4Te n.aHHLI".

Община Шумен поставя ясни и разбираеми указания на интернет страницата си
относно подаването на искания и жалби, както и Образец на искане от субект на
данните. След попълване искането/жалбата се изпраща на електронната поща,
контролирана и проверявана от Длъжностното лице по защита на данните, като
подаденото искане /заявление/ се удостоверява по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
Община Шумен поставя на информационно табло, ясни и разбираеми указания
относно подаването на искания и жалби, както и Образец на искане от субект на
данните. Искания и жалби във връзка с прилагането на ОРЗД могат да се подават на
място в Община Шумен пред Длъжностното лице за защита на личните данни.
Община Шумен документира всички действия във връзка с комуникацията със
субектите на данни в Регистъра на исканията.
2. Възможности на субектите на данни
Субектите на данни могат да подадат до Община Шумен:
- искания за осъществяване на правата им по защита на личните данни – искане
за достъп, за изтриване, за ограничаване на обработването, възражение за
обработване, за пренос на данните;
- оплаквания относно начина на разглеждане на искането им за достъп до
данните;
- оплаквания относно начина на разглеждане на искането/жалбата им;
- жалба срещу всяко решение, взето след подадено искане/жалба.
3. Начин на подаване на искания и жалби
Субектите на данни могат да отправят искания и жалби чрез попълнен Образец
на форма за искане от субект на данни, публикувана на интернет страницата на
Община Шумен, и/или директно на Длъжностното лице по защита на данните по
електронна поща /удостоверено с електронен подпис или електронна идентификация
от лицето/, чийто адрес е публикуван на уеб страницата.
При изпращане на искане/жалба по електронен път, без да бъде използван
електронен подпис или електронна идентификация от лицето, същата се разглежда
след идентифициране /установяване/ субекта на данните, чрез изискване и
предоставяне на допълнителна информация, позволяваща неговото идентифициране.
Образецът на искане, след попълване може да се депозира на място в Община
Шумен пред Длъжностното лице по защита на данните, при което се /идентифицира/
установява субектът на данни /заявителя/.
Оплакванията, получени по горния ред на електронна поща или на място в
Община Шумен, се контролират и проверяват от Длъжностното лице по защита на
данните, като се предприемат действия за разглеждане и разрешаване на въпроса.
4. Отговор и срокове
Община Шумен разглежда и взема решение по постъпилото искане или жалба
при спазване на следните правила и срокове:
- Исканията/жалбите се насочват към Длъжностното лице по защита на
данните, който трябва да вземе решение и да даде отговор на субекта на данните най2

късно в срок от един месец от тяхното получаване. /При необходимост като се вземе
предвид сложността и броя на исканията Община Шумен може да удължи срока с
още най-много два месеца, за което субектът на данните ще бъде уведомен/;
- Жалбата срещу взето решение трябва да бъде разгледана и решена в срок от
три месеца;
- Ако община Шумен не удовлетвори искането в рамките на изискуемите
срокове или откаже да уважи жалбата, то в отговора си излага на ясен и разбираем
език причините, поради които не е предприела действия или е отказала;
- Община Шумен също така информира в отговора си субекта на данните
относно тяхното право да подават жалби директно до надзорен орган – Комисията за
защита на личните данни, като едновременно с това им предоставя координатите за
кантакт с надзорния орган и ги информира за правото им да търсят правна защита.
Всички действия на Община Шумен, предприети в изпълнение на настоящата
процедура, се извършват без да се дължи заплащане от субекта на данните. /При
повторяеми, явно неоснователни или прекомерни искания и жалби, Община Шумен
може да откаже да ги разглежда./

V. Примерни образци
- Образец на форма на искане от субект на данните
- Политика за защита на личните данни на Община Шумен
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