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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Считано от 25 май 2018 г. се прилага 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 /Общ Регламент относно защитата на 

данните/. 

Община Копривщица с ЕИК: 000776331, в качеството си на публичен орган е 

администратор на лични данни, съгласно чл. 4, параграф 7 от Общ регламент за защита на 

данните и осъществява дейност по събиране, обработване и съхранение на лични данни, в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 

Като администратор на лични данни, община Копривщица прилага принципите за 

обработване на лични данни и чрез настоящата Декларация за поверителност предоставя 

на основание чл.13 от Общия регламент за защита на данните информация относно 

начина, по който се използват личните данни на физическите лица. 

Община Копривщица e орган на местната власт, който във връзка със законовите 

си задължения предоставя услуги на своите граждани и следи за спазване на 

законодателството във важни сфери от обществения живот като гражданската 

регистрация, гражданското състояние, устройството  на територията, общинската 

собственост, местните данъци и такси, обществения ред, етажната собственост и т.н., 

събира, обработва, използва и съхранява лични данни. 

Координати с връзка с  администратора  
Наименование: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

Седалище и адрес на управление: 

 

град Копривщица - 2077 

ул."Любен Каравелов" № 16 
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Данни за кореспонденция: 

град Копривщица - 2077 

ул."Любен Каравелов" № 16 

 

Телефон:               07184/ 21 24 

Интернет страница: 
www. koprivshtitsa-bg.com  

 

Електронна поща:   info@koprivshtitsa-bg.com 

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни 
 

Име: 
.................................. 

Данни за кореспонденция:            ……………………. 

Телефон: ............................. 

Eлектронна поща: ........................... 

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни 

Най – често лични данни, които се обработват  от община Копривщица, са за 

следните цели: 

 административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица 

и предоставяне на административни услуги; 

 за функционирането на администрацията - за целите на управлението на човешките 

ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши 

служители на община Копривщица ; 

 за целите на изпълнението на функции, вменени със закон на общината – по 

устройство на територията, управлението на общинската собственост, 

извършването на търговска дейност, събирането на местните данъци и такси, 

гражданското състояние и регистрация и т.н.; 
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 за предотвратяване и/или разкриване на престъпления, оказване на съдействие на 

други държавни органи, когато е поискано по надлежния законов ред и е свързано с 

изпълнение на техни законови функции, защита интересите на деца и др. 

 за реализиране на социални програми и политики на общината; 

 за организиране на образователни, културни, спортни и други събития на 

територията на общината;   

 подпомагане на работата на общински съвет - Копривщица; 

 относно провеждане на избори и референдуми на територията на общината; 

 за статистически анализ на информацията;  

 за реализирането на различни проекти, в които участва общината; 

 видеонаблюдение – община Копривщица извършва видеонаблюдение с 

охранителна цел. Записи от видеонаблюдението се съхраняват за срок от 1 /един/ 

месец. Достъп до записите  имат определени служители, в рамките на 

изпълняваните от тях служебни задължения. Целта на събирането на лични данни е 

идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на общината и контрол 

на достъпа. 

 разглеждане на жалби, сигнали и други искания, във връзка с упражняването на 

правомощията на община Копривщица, които се подават по реда и условията на 

действащото законодателство. При обработването на информацията, съдържаща се 

в жалбите, сигналите и другите искания, депозирани пред община Копривщица, се 

обработват само лични данни, относими към конкретния случай. 

 искания по Закона за достъп до информация /ЗДОИ/. Във връзка с обработването 

на исканията по ЗДОИ, се обработва информация за отделни субекти на данни, в 

която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга 

идентичност на отделни лица. Община Копривщица предоставя такава информация 

само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ. 
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Какви лични данни събира Община Копривщица 

Община Копривщица обработва само толкова лични данни, колкото са необходими, за 

да бъдат изпълнени задълженията по отношение на публични, административни и 

обществени функции и само за целите, за които са събрани, като се спазва принципа 

„Необходимо да се знае“.  

Община Копривщица, като администратор на лични данни, обработва следните видове 

лични данни, но не само, и те включват: 

 Данни за физическа идентичност –трите имена, ЕГН, адрес и други 

 Данни за семейна идентичност – семейно положение, родствени връзки, деца 

 Данни за образование и квалификация 

 Данни за професионално развитие и трудова дейност 

 Данни за икономическа идентичност – имотно състояние, финансово състояние, 

участие в различни икономически структури, създадени по закон; 

 Данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за 

неговото пълномощно; 

 

Как се обработват личните данни в Община Копривщица 

Обработването обхваща широк спектър от операции, извършвани с лични данни, 

включително с ръчни или автоматични средства. Това включва събиране, записване, 

организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, 

консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или 

комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. 

В повечето случаи личните данни се получават  директно от субектите на данни, 

когато те попълват искания, заявления и други документи, необходими за упражняването 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

град Копривщица - 2077 

ул."Любен Каравелов" № 16 

телефон:  07184/ 21 19 

електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com 

 

 

на официалните правомощия и за спазване на законови задължения на общинската 

администрация. 

 

На какво основание се обработват личните данни 

Община Копривщица събира, обработва и съхранява Вашите лични данни, въз основа 

на законово основание и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес. Цялата 

обработка на лични данни се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, 

посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Приетите Политиката за защита на личните 

данни, процедурите  и инструкциите на Община Копривщица имат за цел да гарантират 

спазването на тези принципи.  

Законовото основание е най – често прилаганото основание за обработка на лични 

данни от община Копривщица в качеството на орган на местното самоуправление. 

Законовото основание може да се съдържа в европейското (Регламенти, Директиви, 

Решения на Европейската комисия) и националното законодателство (Кодекси, Закони, 

Подзаконови нормативни актове), както и в актове с нормативен характер, издадени от 

Общински съвет – Копривщица и общинската администрация на община Копривщица 

(Вътрешни правила, Правилници, Инструкции и др.) 

Алтернативни правни основания за обработване на лични данни: 

 законово задължение за администратора; 

 сключване или изпълнение на договор; 

 защита на жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо 

лице; 

 изпълнение на задача от обществен интерес или упражняването на официални 

правомощия, предоставени на администратора; 

 съгласие от субекта на данни; 
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Получатели или категории получатели на лични данни 

Община Копривщица  разкрива лични данни на трети страни и получатели, само ако те 

имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на лични данни се 

определят за всеки конкретен случай, според законовото им основание да получат 

данните: 

 на публични органи, в съответствие с техните правомощия (например 

Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, 

Министерски съвет, министерства, органи на съдебната власт, контролни 

органи, органи на местното самоуправление и др.) 

 на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва 

личните данни от името на община Копривщица и по негово нареждане или 

възлагане – например банки, с оглед изплащане на дължими възнаграждения на 

персонала, за пощенски и куриерски услуги при адресиране на кореспонденция 

до физически лица и други) 

Община Копривщица няма  да предаде Вашите лични данни на трети лица без 

предварително да получи Вашето съгласие, с изключение на случаите когато по закон не е 

длъжна да го прави. Получатели на вашите данни най-често ще бъдат държавни органи на 

власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения. 

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят 

Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред 

община Копривщица задължения.  

Срокове за съхранение на личните данни 

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат 

спазени изискванията на законодателството.   

Разнообразието от услуги, които Община Копривщица предоставя, изисква и 

различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито 
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критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложима 

„Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Община Копривщица“. 

Съгласно изискванията на Общия Регламент за защита на лични данни община 

Копривщица поддържа точна и актуална информация и да не я държа за по-дълго време, 

отколкото е необходимо. В повече от случаите законът определя времето, за което ние 

съхраняваме Вашите лични данни. 

Права на физическите лица 

Физическите лица, чиито данни се обработват от общинската администрация - 

Копривщица, имат следните права при обработване на отнасящи се за тях лични данни:  

 Право на информация; 

 Право на достъп до собствените лични данни, които се обработват от 

администратора;  

 Право на коригиране на неточни или на непълни лични данни; 

 Право на изтриване/право „да бъдеш забравен“; 

 Право на ограничаване на обработването;  

 Право на възражение; 

 Право да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, 

включително профилиране; 

 Право на преносимост на данните; 

 Право на жалба до надзорния орган; 

 Право за оттегляне на съгласие, което е предоставено за обработване на лични 

данни за цели, описани в Декларация за съгласие. Оттеглянето може да се 

изпълни чрез подаване на Декларация за оттегляне на съгласието. 
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Условията и реда за упражняване правата на субекта на данни, с изключение на 

правото на жалба до надзорния орган, се съдържат в Инструкция за подаване и 

приемане на заявления за достъп, коригиране, изтриване (забравяне) и ограничено 

обработване на лични данни  в ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА. 

В заявлението следва да посочите име, адрес и други данни за идентифицирането 

Ви като субект на данните, да опишете в какво се изразява Вашето искане, 

предпочитаната от Вас форма и начин за предоставяне на информацията. Необходимо е да 

подпишете Вашето искане, да отразите датата на подаване и адреса за кореспонденция с 

Вас. 

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични 

данни е безплатно, като Община Копривщица си запазва правото да наложи 

административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Ако подадете искане, свързано с упражняване на Вашите права, ще Ви бъде 

отговорено в едномесечен срок. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 

два месеца, за което ще бъдете незабавно писмено уведомени. 

При отказ да бъде изпълнено Вашето искане, ще бъдете уведомени за причините, 

поради които не са предприети действия по него, както и за възможността да подадете 

жалба до Комисията за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред. 

Подаване на жалба 

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви 

във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български 

надзорен орган – Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров” № 2, с интернет страница: www.cpdp.bg, електронна поща: 

kzld@cpdp.bg, факс: 02/91-53-525 или до компетентния административен  съд. 

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, 

включващо профилиране 

mailto:kzld@cpdp.bg
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В Община Копривщица не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални 

решения, включително профилиране.  

Официалната интернет страница на община Копривщица 

Основна цел на уебсайта на община Копривщица е да осигури ефективно 

обслужване на своите потребители с осигурена защита на личните данни. Като 

потребители на официалния електронен портал на Община Копривщица може да 

разглеждате страницата му, без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате 

лични данни. 

В случай, че желаете да ползвате специализирани модули и услуги – като „Send Us 

а Message“, е необходимо да въведете изискваните данни, за да бъде извършена 

процедурата, която заявявате. Подадената информация не се използва повторно за цели, 

несъвместими с конкретно заявените. С въвеждането на лични данни Вие се съгласявате, 

същите да се обработват от „Free Call, Inc.“ и да се използват от организацията, 

управляваща уебсайта на Община Копривщица, с цел предоставяне на поддръжка.  

На официална интернет страница  на общината се използват „бисквитки”, във 

връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни, с цел 

извършване на анализ. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се записват за 

определен период от време в паметта на устройството, което се използва за достъп до 

услугите. В тези файлове не се записва персонална или пряко идентифицираща 

потребителя информация.  

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както 

нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да 

загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт. 

Община Копривщица не предоставя на трети лица информация за свои 

потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.  

Община Копривщица променя процедурите и средствата за защита на личните 

данни в съответствие с промени в нормативните разпоредби и развитие на технологиите за 
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град Копривщица - 2077 
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телефон:  07184/ 21 19 

електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com 

 

 

защита, за което - актуалното състояние на защита се публикува на настоящия портал, 

заедно с датата на актуализация. 


