
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г.
физическите лица във връзка с обработването на лични данн
движение на такива данни Ви информираме, че сигурността и прав
личните Ви данни са от изключително значение, както за Вас, така и за 
администрация Шумен. За нас е важно потребителите на административни услуги и 
респективно всички заявители 

Определения: 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде ид
Физическо лице, което може да бъде идентифицир
идентифицирано, пряко или непряко, по
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлай
или повече признаци, специфични з
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 
физическо лице. 

Личните данни, могат да бъдат определени, най

1/ данни относно физическата идентичност
сериен номер, дата на издаване и др. дан
адрес, телефонен номер и др.; 

2/ данни относно семейната идентичност (
семейството,родствени връзки и др.

3/ данни относно образованието (
квалификация, звания и др.); 

4/ данни относно трудовата дейност (

5/ данни относно здравословното състояние (физическо и психическо з
здравни услуги и др.); 

6/ данни относно икономическата идентичност (
други); 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г., относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

на такива данни Ви информираме, че сигурността и правилното използване на 
данни са от изключително значение, както за Вас, така и за 

администрация Шумен. За нас е важно потребителите на административни услуги и 
ки заявители да разбират как и защо ние обработваме личните им данни.

означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (Субект на данни); 

което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде 
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, 
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един 

повече признаци, специфични за физическата, физиологичн
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 

Личните данни, могат да бъдат определени, най-общо, в следните групи:

тносно физическата идентичност (имена, идентификационен но
сериен номер, дата на издаване и др. данни на документа за самоличност, 

 

относно семейната идентичност (семейно положение, членове на 
зки и др.); 

3/ данни относно образованието (образователна степен, специалност, допълнителна

анни относно трудовата дейност (професионална биография и др.); 

носно здравословното състояние (физическо и психическо з

сно икономическата идентичност (имотно и финансово състояние, доходи и 

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на 
относно защитата на 

и и относно свободното 
илното използване на 

данни са от изключително значение, както за Вас, така и за Областна 
администрация Шумен. За нас е важно потребителите на административни услуги и 

да разбират как и защо ние обработваме личните им данни. 

означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо 
ентифицирано (Субект на данни); 
ано, е лице, което може да бъде 

о чрез идентификатор, като име, 
н идентификатор или по един 

а физическата, физиологичната, генетичната, 
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това 

общо, в следните групи: 

а, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), 
ни на документа за самоличност, месторождение, 

ожение, членове на 

епен, специалност, допълнителна 

носно здравословното състояние (физическо и психическо здраве, предоставяни 

о и финансово състояние, доходи и 
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7/ данни относно гражданско-правния статус (съдимост, поставяне под запрещение и други). 

„Администратор“: Областна администрация Шумен е администратор на лични 
данни, съгласно Регламента. Администрацията обработва лични данни с цел изпълнение на 
договорни задължения и изпълнение на задължения, които са й законово вменени от Закона 
за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Устройствения правилник на 
областните администрации, Закона за държавната собственост и други закони и подзаконови 
нормативни актове, при: 

1/ осъществяване на цялата дейност и предоставянето на административни услуги; 

2/ сключване и изпълнение на договори; 

3/ подбор на персонал и управление на служебните и трудовите правоотношения със 
служителите и лицата, по граждански договори; 

4/ други правоотношения; 

Извън посоченото по-горе, Областна администрация Шумен има право да обработва лични 
данни и при наличието на изрично съгласие от Субекта на данните. 

 „Обработващ лични данни“ означава физическо лице, служител в Областна 
администрация Шумен, което обработва лични данни от името на администрацията по 
конкретно направление на дейност. 

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга 
структура, пред която се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не. 

Областна администрация Шумен, ЕИК 127070650, регистрирана с идентификационен 
№ 96947 в Електронния регистър на администраторите на лични данни в Комисията за 
защита на лични данни, Ви уведомява, че в качеството си на администратор на лични данни, 
при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение 
на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, 
цялостност и поверителност, и отчетност ще обработва лични данни на физически лица 
клиенти, контрагенти, техни представители или свързани лица, получени от тях и/или от 
трети лица. С настоящото Ви уведомяваме, че е възможно, при необходимост от изпълнение 
на нормативно задължение и/или във връзка с необходимост от изпълнение на договорни 
задължения, в зависимост от естеството на конкретното правоотношение, Областна 
администрация Шумен да предоставя получени от Вас лични данни на трети лица–
получатели/категории получатели: Национална агенция за приходите, Национален 
осигурителен институт, общински администрации, следствие, прокуратура, съд, Агенция по 
вписванията, Министерство на правосъдието – свидетелства за съдимост, нотариуси, частни 
и държавни съдебни изпълнители,  оценители, банки, други публични органи, агенции или 
други структури/лица. 
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Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с Областна 
администрация Шумен, предоставянето на лични данни от страна на което и да е лице на 
администрацията е доброволно. 

При образуване на административно производство пред Областен управител, 
исканията на субекта на лични данни следва да съдържат единствено: име, фамилия, адрес за 
кореспонденция (електронен адрес и телефон за връзка). 

Доколкото Областна администрация Шумен е задължена да изпълнява определени 
нормативни изисквания, заложени в закони или други нормативни актове, съответно, с оглед 
необходимостта администрацията да изпълнява задълженията и да упражнява правата си по 
съответно правоотношение отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно 
лице води/би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното 
правоотношение между лицето и Областна администрация Шумен. 

Областна администрация Шумен не използва софтуер, метод, методология, система 
или каквито и да е било други средства за автоматизирано вземане на решения, включително 
профилиране при обработване на личните Ви данни 

В случай, че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна 
от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване Областна администрация 
Шумен ще Ви предостави информация за тази друга цел и останалата необходима 
информация, съгласно съответния закон. 

 

 


